Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. január 12-i közmeghallgatásáról az Endrődi
Népház Konferenciatermében.

Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Iványi Lajosné, Marton
Dániel, Lehóczkiné Timár Irén, 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
Pap Gáborné jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat,
köszöntötte megjelenteket 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 8 fő. Toldi Balázs, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Márjalaki József, és Nagyné Perjési Anikó
képviselők jelezték, hogy a mai közmeghallgatáson nem tudnak részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Iványi Lajosné képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal 8 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2012. (I. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István
János és Iványi Lajosné képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatás fő témája, mint ahogy meg lett
hirdetve a kerékpáros közlekedés, ugyanakkor javasolta, hogy 1. napirend legyen tájékoztató a
járásról, törvényjavaslatról. A választópolgároknak lehetősége van közérdekű kérdéseket és
javaslatokat tenni. A közmeghallgatás előre meghirdetésre került.
Javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére az alábbiak szerint:
1.) Tájékoztató a járásról, törvénytervezetről
2.) Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Felkérte a képviselő-testületet szavazzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2012. (I. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Tájékoztató a járásról, törvénytervezetről
2.) Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató a járásról, törvénytervezetről
Várfi András polgármester ismertette, történelmileg fontos dolog fog megtörténni a város életében,
melyre fel kell készülni. Gyomáról 1966-ban költözött el a járás Szarvasra. Most Gyomaendrőd járási
székhely lesz a törvényjavaslat szerint. A megyékben 168, Budapesten pedig 7, összesen 175 járás lesz
az országban. Gyomaendrőd a következőképpen szerepel: Bucsa, Kertészsziget, Ecsegfalva,
Dévaványa, Körösladány, Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya. Ez most egy tájékoztató, erről most
nem döntünk. Hamarosan el kell dönteni azt a helyet ahol a járási hivatal lesz. Gyomaendrőd mindig
is kereste helyét a kistérségben. Szarvashoz, Békéshez, most ismét Szarvashoz tartozunk.
Elmondta, hogy járási témában még lesz közmeghallgatás. Itt kell maghatározni, hogy hasznos e
átengedni a városházát a járás részére és 30 év után bekövetkezne az, hogy a városháza a város
közepén lenne. Erre meg van a megfelelő épület.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző, hogy szakmailag mondja el mit is jelent a járás.
Dr. Csorba Csaba jegyző röviden ismertette a járások helyét, szerepét, milyen múltra tekintenek
vissza és, melyek azok a szervezeti előzmények, ami alapján egy új közigazgatási szervezési ponthoz
érkezett az ország.
Jelenleg az önkormányzatok kétfajta közigazgatási feladatot látnak el. Egyik az államigazgatási, a
másik pedig kifejezetten a település igazgatásával foglalkozó feladatok. Ide tartozik a helyi adóztatás,
a városüzemeltetési feladatok és az önkormányzat Képviselő-testületének kiszolgálása.
Ezek a funkciók ketté lesznek választva, az önkormányzatoknál marad az önkormányzati igazgatás, az
állami feladatok pedig a járásokhoz kerülnek át. A járás nem más, mint az államigazgatásnak a közép
szintig történő kiépítése. A Kormányhivatalok elsődlegesen megyei szinten működnek, megyei
feladatokat látnak el. Ennek egy szinten lejjebb történő kiépítése a járási hivatal létrehozása. A járási
hivatal nem más, mint a kormányhivatalnak egy megnyújtott szerve. Most az államigazgatási szervek
rendszerének megtörténik a középszintig történő kiépítése.
Polgármester úr ismertette azokat a településeket, amelyek ide fognak tartozni. Két dolgot érdemes
megvizsgálni, egyik, hogy mi marad a Gyomaendrődi önkormányzatoknál, és mi az, ami átkerül a
járási hivatalokhoz. Jelenleg is vannak a településen olyan feladatok, amelyeket a Kormányhivatalon
keresztül látnak el. Ilyen a Földhivatal, Munkaügyi kirendeltség. Hiányzik ÁNTSZ, az
Állategészségügyi ellátás. Most jelenleg önkormányzati szinten történik az oktatás igazgatás
szervezése. Ez áttelepül járási szintre, és a munkavédelmi felügyelőség és egyéb dekoncentrált
szerveknek a kiépítése is járási szinten fog megtörténni.
Az önkormányzati igazgatásból az oktatási igazgatáson kívül átkerül még nagyon sok más feladat,
ilyen az építésigazgatás, okmányigazgatás, anyakönyvi igazgatás, gyámhivatal. A járási feladatok
ellátása miatt több fővel történik az állami feladatok ellátása. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi
létszám állományának 50 %-a foglalkozik a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatokkal. A
közfoglalkoztatás szervezése is átkerül a járási igazgatásba. Jelenleg a mezőőrökkel együtt 62 fő a
hivatal személyi állománya. A járási hivatal kiépülésével ennek a számnak le kell csökkenni 25 és 30
fő közé. A járások kialakításával párhuzamosan megváltozik az oktatási igazgatás, ennek megfelelően
az oktatás fenntartása is megváltozik, állami feladat ellátásba kerül. Az óvodai oktatási egység marad
az önkormányzati igazgatásnál. A váltás 2013. január 1-vel megtörténik.
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A fenntartás átkerül állami igazgatásba, ezt követően nyílik meg a lehetősége annak, hogy az
önkormányzat egy feladat ellátási szerződés keretében a feladatot saját magához kérje. Ennek
finanszírozási kérdései lesznek a jövőben. Ez egy nagyfokú szervezeti változás és valóban az
önkormányzati igazgatásban azok a feladatok maradnak, amelyek közvetlenül érintik a település
fenntartását vagy a település üzemeltetését, ilyen a pénzügy, adó, városüzemeltetés, valamint a
Képviselő-testület és annak kiszolgálására szolgáló apparátus. Mivel a létszám a felére csökken, így ez
az épület nagy lesz.
A járásnak 30 ezer embert kell kiszolgálni. A jelenlegi önkormányzati épületet célszerű átadni az
állam fenntartásába, mivel az jól megközelíthető, a Földhivatal, Munkaügyi Igazgatás is betelepíthető
a hivatali egységbe. Ezek jelenleg önkormányzati tulajdonú épületben vannak, így ezek az épületek
felszabadulnak. Az önkormányzati igazgatásnál maradó funkciók egységesen jelennek meg a két
településrész között. Célszerű, hogy ez a két település közé kerül. Ezzel megtestesül az, ami részben
anyagi részben más okok miatt elmaradt. Az önkormányzat részére is meg van az épület, amelyben
több funkció vonható össze.
Szilágyi Imre elmondta figyelemmel kísérte a járás kialakítását konkrétan, mint Gyomaendrődi járási
székhelyt. Dolgozott államigazgatásban a klasszikus járás idejében. Jelenlegi felállás szerint a testületi
munka és a hatósági munka között szoros kapcsolódás van. Milyen kapcsolódás alakul ki helyileg
vagy országosan is, ami a népképviseleti önkormányzati feladatokat illeti, vagy pedig marad, ami már
eddig bevált a kistérségi. Úgy gondolja, hogy a testületi kapcsolódást járási szinten kiiktatni nem
lehet, vagy pedig a települések fejlesztésével, ellátásával kapcsolatos feladatok a kistérségekre fognak
hárulni.
A helyi önkormányzat hatósági feladatokat ellátó központi hely melyik épületben lesz?
Várfi András polgármester jelezte, hogy ez egy tájékoztató, hiszen most jelent meg a törvényjavaslat
és ennek a részleteiről még bővebben kell beszélni.
Már foglalkoztunk a járás kialakításának kérdésével és azzal is, hogy milyen kapcsolat lesz a
Képviselő-testületek között. Eddig volt egy kistérségi forma. Gyomaendrőd kereste a helyét, volt a
Szarvasi kistérségnél, majd a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Békési Kistérséghez megy át,
majd a rákövetkező Képviselő-testület úgy határozott, hogy ismét a Szarvasi Kistérséghez csatlakozik.
Egyrészt az államigazgatási feladatokon kívül a járáson belül lesz egy kistérséghez hasonló szerepkör
is. Nekünk abban kell gondolkozni, hogy gazdaságilag, közlekedésben, infrastruktúrában megtaláljuk
a kapcsolódási pontokat. Van ahol elegendő az a méret, ami a járásoknál lesz, de például egy
hulladéklerakó telep üzemeltetéséhez nem elegendő, mivel ott 100 ezres létszám kell. Ott több járás
összmunkájára is szükség van. A járás egyrészt államigazgatási feladatokat is ellát, de ugyanakkor
meg lesznek azok a gazdasági kapcsolatok, amelyek a jelenlegi kistérségi rendszerhez hasonlítanak.
A települési igazgatási feladatok ellátásánál, mint épület szóba jöhet a Selyem úti volt Ipari Iskola,
mely jelenleg a Tisza Kálmán iskolához tartozik. Ez az épület kis költséggel átalakítható, és ahogy
jegyző úr is fogalmazott 25-30 fő fog ott dolgozni. A járási épületnek pedig a jelenlegi városháza
lenne a legalkalmasabb.
Dávid István: örvendetes számára a járási székhely. Szeretne informálódni mindenféle rosszindulat
nélkül, hogy a Képviselő-testület tagjai határozottan így gondolják, mint ahogy polgármester úr
elmondta. Reméli, nem csak a lakosság akarja és a Képviselő-testület nincs egységben, mint sajnos
már több mint egy éve.
Várfi András polgármester elmondta, hogy Képviselő-testületi döntés született arról, hogy
Gyomaendrőd járási székhely kíván lenni. A Képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy kezdjem meg
az ez irányú tárgyalásokat. Többen gratuláltak, hogy egy eredményes lobbi tevékenységen vagyunk túl
és a törvény elfogadása után Gyomaendrőd valóban járási székhely lesz. Bízik abban, hogy képviselő
társai is ezt akarják, mivel egy testületi döntés alapján kezdte meg a tárgyalásokat. Több országgyűlési
képviselőt keresett meg és kérte a segítségüket, hogy Gyomaendrőd járási székhely legyen.
Ez egy tájékoztatás volt, erről fogunk még közmeghallgatást tartani.
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2. Napirendi pont
Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán

Várfi András polgármester elmondta, hogy erről már volt fórum, most közmeghallgatáson kellene
dönteni arról, hogy milyen formában kerüljön megépítésre a kerékpárút.
2011. október 24-ig lehetett volna benyújtani a pályázatot, de akkor nem volt csak kerékpár sávra
tervünk. A kerékpársávot nem szavazta meg a Képviselő-testület, de ő jónak tartja a kerékpár sávot is.
Most elkészültek a kerékpárútra a tervek. Örömmel vette, hogy több pedagógus is jelen van a
közmeghallgatáson.
Tájékoztatásul elmondta, hogy településünk pályázatot nyújtott be a „Kerékpárosbarát Település
2011” és „Kerékpárosbarát Munkahely 2011” című pályázatra. A hat új nyertes pályázó település
között van Gyomaendrőd is. Győrben rendezték meg a címek díjátadó ünnepségét, melyen Iványi
Lajosné képviselő asszony vett át a Gyomaendrődnek járó díjat.
Ezek után átadta a szót Károlyi László tervezőnek, ismertesse a kerékpárút tervet.
Károlyi László ismertette, hogy a kerékpárút a Kodály úttól folytatólagosan épülne meg a Hídfőig. A
Blaha L. utcai csomóponton történő átvezetésre több változat készült. Onnan továbbvezetésre kerülne
a híd fele. Annyi kiegészítést kaptunk a megbízáshoz, hogy a Blaha L. utcai csomópontnál több
szempontot figyelembe véve vizsgáljunk meg többfajta átvezetést. Erre három fajta verziót
készítettünk, amit szeretnénk a mai nap folyamán bemutatni. A kerékpárút minimum 2,75 cm lehet.
Mivel itt közvetlen az épületek fala mellé kerül, ezért egy minimum 35 cm-es védőtávolságot írnak
elő, viszont a szűk beépítés miatt egyeztetett a Közlekedési Felügyelettel és a mi esetünkben
megengedik a 3,00 m-es burkolatszélességet.
A kerékpárút a keresztező utcáknál tartós thermoplasztikus burkolati jelekkel kerül átvezetésre.
Ezek után ismertette a 3 variációt a kerékpárút Blaha L. utca és Hídfő utcai csomóponti átvezetésre.
1 változat. Itt a vonalvezetés úgy alakulna, hogy a templom előtti közparkban - miután nincs közvetlen
épületek melletti beépítés itt már engedett a 2,70 m-es burkolat szélesség is fél – fél méteres padkával
és itt lenne átvezetve a Blaha úti csomóponton A csomópont után felmerült egyéb verzió is.
Egyik variáció, amikor végig vezetjük a hídig bal oldalán az útnak, de itt elég komoly ingatlan
kisajátítások, épületbontások merülnének fel. E miatt az önkormányzat ismereteim szerint egy másik
tervezővel a Transzprojekt Kft-vel már kidolgoztatta a kétoldali kerékpársávnak a tervét. Itt már olyan
mértékű leszűkülés tapasztalható, és a szűk terület mellett olyan mértékű a szintkülönbség, hogy
műszakilag elképzelhető, hogy ezen a szakaszon kedvezőbb lenne kerékpársáv, de műszakilag mind a
két variáció megoldható. A táblásítás a mostani KRESZ nek megfelelően lesz kialakítva.
Az I. verzió az, amikor a csomóponti torkolatban hozzuk a kerékpárutat át.
A II. változat esetében úgy nézne ki a vonalvezetés, eltérően az előző vonalvezetéstől a Blaha L. utcai
csomópont torkolata előtt elhoznánk a nyomvonalat úgy, hogy merőlegesen kereszteznénk magát a
Blaha Lujza utcát, majd hasonló kialakításban vinnénk tovább, mint az előzőben. Lenne egy egyesített
gyalogos kerékpáros közlekedésre alkalmas felület, és a Népliget utcát keresztezve csatlakoznánk a
további szakaszhoz. Itt már a kerékpársáv kialakításának a torkolati szelvénye van megjelenítve. Az
előző verziótól való eltérés csak annyi, hogy az előzőnél a torkolatban történt az átvezetés, itt pedig a
torkolat előtt merőlegesen a Blaha L. illetve a Népliget utcán. Ez is egyeztetve lett a Magyar Közúttal.
Megfelelő táblásítást kértek, illetve még külön kérték, hogy fizikai elválasztást is tegyünk a torkolat
mindkét oldalára annak érdekében, nehogy a kerékpárosok lecsapják ezt a nyomvonalat.
A III. változat hasonlóan az előzőhöz lecsapná az átkötést, de jóval hamarabb, még a templom előtt.
Szintén a Blaha L. utcán kerülne átvezetésre a kerékpáros forgalom úgy, hogy a Blaha L. utcán egy
hosszabb szakasz lenne szintén az előzőekben bemutatott paraméterekkel kiépítve gyalogos és
kerékpáros forgalomra alkalmas kerékpárútként. Itt figyelembe lett már véve a megépített Blaha L.
utcai buszmegállónak a kialakítása. Az átvezetés hasonló az előzőhöz.
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Egyenlőre ez a három verzió készült, ha további verzió merülne fel az ellen sem gördítenek akadályt.
Várfi András polgármester kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Meg kell nézni, milyen formán változik a Hősök tere. Van olyan variáció is, amelynél arrébb kell
helyezni a szoborcsoportot, van olyan verzió is hogy közvetlen a templom kerítése mellett megy el a
kerékpárút. Nem árt ezekre az esztétikai szempontokra is figyelni.
Vaszkó András Rózsahegyi Általános Iskolának dolgozója, és mint kerékpáros ember elmondta, nap,
mint nap kerékpárral közelíti, meg a munkahelyét van, amikor naponta 3 – 4 alkalommal.
A reggeli csúcsforgalomról beszélve úgy ítéli meg, hogy a három tervezet közül neki a harmadik
változat tetszik a legjobban. Ő a Blaha L utca felöl szokott megérkezni és látja, hogy milyen
elképesztő reggelente a Blaha L. utcai csomópont a kerékpárosok és a kamionosok együttes hatása
miatt. A gyerekek nem tudják, mit kell csinálni a csomópontban. A harmadik lehetőség ad biztonságot
a csomópont megközelítéséhez, mely a pedagógusok és a gyerekek számára is kedvező volna. Ha
lehetne választani munkatársai nevében is azt mondja, hogy a III. változtat volna a legjobb.
Szilágyi Imre elmondta részéről is a III. változat az, ami a legkézenfekvőbb. Enyhébb baleseti
veszélyek miatt a II. változat jobb az I. változattól. Másodsorban pedig azok az emlékhelyek, amelyek
már kialakultak, maradjanak meg a jövő nemzedék számára.
A III. változatot javasolja.
Várfi András polgármester elmondta, hogy most erről nem hoz döntést a Képviselő-testület, de
figyelembe veszi a véleményeket és a pályázat benyújtásakor ezek figyelembe vételével fog dönteni.
Poharelec László képviselő üdvözölte a megjelenteket.
Elmondta, róla az a hír terjeng, hogy nagyon sokat beszél, de úgy veszi észre nem hiába. Ezt a
változatot ő már többször elmondta. Nagyon szépen köszöni a hozzászólóknak, nem beszéltek össze.
A harca a gyerekekért volt és a kerékpárosok biztonságáért. Az itt elhangzottakból úgy gondolja,
nagyon megérte. Ezután is ezt fogja tenni. Néhány képviselő társával, külsős képviselő társával már
augusztusban ezt mondták. A pályázatot októberbe be lehetett volna adni. Ha kell továbbra is sokat
fog beszélni.
Várfi András polgármester mivel nincs több hozzászóló megállapította, hogy az elhangzott
vélemények alapján a III variáció lenne az alkalmas.
3. Napirendi pont
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, hogy mát többen érdeklődtek arról, hogy bevezetésre kerül-e az
ebrendészeti hozzájárulás. Erre a jogszabály lehetőséget ad, hogy minden település döntse el, be
kívánja-e vezetni a hozzájárulást. A befolyt összegnek a felhasználási területe az ebrendészetet
szolgálná, így el lehetne látni az ebeket egyedi azonosítóval. Tegnap a kibővült bizottság elnöki ülésen
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület jelenlévő tagjainak többsége úgy döntött, hogy már bizottsági
ülésen sem kívánja tárgyalni, így nem lesz Gyomaendrődön ebadó.
Üdvözlte Paraizs Tamás urat a Rendőrség őrsparancsnokát. Figyelmébe ajánlja a jelenlévőknek, hogy
ő is szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre, de bármilyen jellegű kérdést feltehetnek a jelenlevők.
Megállapította, hogy Károlyi László tervező tájékoztatója a kerékpárút építéssel kapcsolatosan korrekt
volt. Mivel a kerékpárút tervezőjéhez nem érkezett kérdés, megköszönte a jelenlétét.
Csáki Istvánné Öregszőlő: Azért jöttek el a szomszéddal, hogy megismerjék a képviselő asszonyukat,
mivel nem sokszor van náluk falugyűlés.
Kérdezte, mikor lehet olyan pályázatot beadni, ahol az Öregszőlőt és Endrődöt összekötő kerékpárút
teljesen meg lenne javítva és ki lenne építve a közvilágítás.
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Szilágyi Imre fia megbízásából elmondta, hogy a 46-os főközlekedési út mellett a Fő út 81 szám előtt
van kiépített útalap az útnak 40 m-es szakaszán, ahol a kisegítő iskola is van. Az iskolához lejárnak
gépjárművek. Mivel az iskola előtt szűk a hely, ezért tovább mennek és tönkre teszik azt az útszakaszt,
amit már a fia feltöltött saját költségén. Másrészt pedig az iskolások a buszmegállóhoz ott
közlekednek. Az lenne a kérése, hogy azt is nyilvánítsák úttá. Amennyiben erre nincs lehetőség
kérdése, hogy a forgalom elől le lehet-e zárni az iskola és a Fő út 81 sz. ingatlan telkének
csatlakozásánál lévő rész.
Fülöp Lajos elmondta, hogy a kamionok a Selyem úton kimennek a Polányi Máté útra és a Sugár úton
jönnek vissza. Ez már évek óta így van. Októberben felírt egy rendszámot, de akkor nem jelentette a
rendőrségen. Tegnap is ment ott egy. Mivel a Polányi utca keskeny teljesen széttapossák. Ma szintén
ment egy kamion, aminek fel is írta a rendszámát. Volna megforduló a Ridegvárosnál, de nem mennek
ki addig.
Gyomaendrődi Lakos kérdezte, hogy a Fő út 19 sz. előtt továbbra is megmarad-e a távolsági
buszoknak a megállója. Ez nagyon sok utasnak gondot okoz. Megkérdezte, és azt a választ kapta, azért
van még így, mert nincs átadva. Marad-e ott vagy átkerül a megépített új buszmegállóba.
Várfi András polgármester elmondta, valóban meg kell nézni a Fő út 81 sz. előtti helyzetet, de
ígéretet nem tud tenni a szűkös anyagi helyzet miatt.
A Bartók Béla és a Tamási Áron utca közötti szakaszon az ott élők pályáztak és úgy épült meg az út.
Itt is meg kellene próbálni hozzájárulással pályázni az útépítésre.
A Polányi utcával kapcsolatban elmondta, hogy ki van téve a súlykorlátozó tábla, melyet a rendőrség
is figyel.
Az Őregszőlői kerékpárúttal kapcsolatban Lehóczkiné Tímár Irén képviselő ad választ. Megjegyezte,
hogy a Képviselő-testület foglalkozik ezzel a kérdéssel.
A buszmegálló ünnepélyes átadása megtörtént. Gyomaendrődön január 19-én lesz a műszaki átadás és
utána meg lesznek szüntetve a régi buszmegállók.
Lehóczkiné Tímár Irén képviselő elmondta, hogy 2 alkalommal tartott az Idősek Otthonában
fogadóórát, mely megfelelően meg volt hirdetve. Mind a két alkalommal elég sokan is voltak. Ezen
kívül az Endrődi településrészen a hivatal egyik részében tartott még fogadóórát. A
közmeghallgatások is ezeket a találkozásokat szolgálják.
A kerékpárúttal kapcsolatban megkérte az osztályvezetőt tájékoztassa az Öregszőlői lakosokat arról
mit tettek már, és milyen lehetőségek vannak a közvilágítás kialakítására.
Habzda Irma nagyon örül, hogy a város elnyerte a kerékpáros barát címet, de az endrődi részen nem
mindenhol kerékpáros barát a kerékpárút. Nagyon sokszor áll rajta a víz, és sok helyen hosszában
repedezett, ami rendkívül balesetveszélyes.
Másik kérdése a buszmegállóval kapcsolatos. A megszüntetendő buszmegállóval szemben a Fő út
20.sz előtt van a másik buszmegálló, ami rettenetesen rossz állapotban van, járda fel van gyűrődve,
sáros. Mivel nem kerékpársáv lesz, hanem kerékpárút, ami a másik oldalon fog menni ezért szeretné,
ha a buszmegálló rendbe lenne téve.
Várfi András megjegyezte tudomásul veszik a buszmegálló rendbetételét.
Dr. Tímár Andrea osztályvezető üdvözölt mindenkit. Kérte, azoknak, akiknek volt észrevételük az
ülés után a jegyzőkönyvvezetőnek diktálják be nevüket és címüket, hogy válaszolni tudjunk a
felvetésekre.
A januári 26-i testületi ülésen is lesz bejelentések napirendi pont, ahol ismertetni fogja a válaszokat.

6

Az Öregszőlői kerékpárút megvilágításával kapcsolatban elmondta, nem olyan régen tárgyalta a
Képviselő-testület nem csak ennek, hanem más területeknek a megvilágítását is, ilyen volt az Előhalmi
tanyák is. Felmérték, hogy hol van szükség a közvilágítás bővítésére a településen. Kértek be
árajánlatot a szolgáltatóktól. Ezeket összesítették és próbálják őket betervezni és a 2012-es
költségvetésbe és az év folyamán megvalósítani.
Tímár Miklós megjegyezte az elmúlt testületi ülésen azon vitatkozott a Képviselő-testület, hogy
megéri-e a buszt kiközlekedtetni Ridegvárosra vagy sem. A Selyem utcán végig állnak a gyerekek, de
nem a buszmegállóban. Akkor miért lettek kiépítve a buszmegállók?
Elmondta, azon a részen ahol a polgármester úr is lakik, van 3 egyirányú utca, melyet senki nem vesz
figyelembe. Megjegyezte, hogy a Damjanich utca már szinte járhatatlan olyan kátyúk vannak rajta.
Várfi András polgármester megjegyezte, valóban az egyirányú utcák menekülő útként szerepelnek. A
Damjanich utca valóban igen rossz állapotban van.
Úgy gondolja, hogy ezeknek a buszmegállóknak az átadása megtörténik, ezeken a vonalakon fog
közlekedni a busz. Azt is figyelembe kell venni, hogy Gyomaendrőd közel 15 ezer lakosú város, és
minden sarokra nem lehet buszmegállót építeni. Valóban elvitatkoztunk azon, miért kellett
buszmegálló a Ridegvárosba, ha nem közlekedi ott busz, de anyagi korlát miatt nem közlekedik.
Csáki Istvánné megjegyezte, kevés busz jár ki Öregszőlőbe. Reggel 7 órakor van egy busz és utána
csak 14,25-kor van. Kellene délelőtt 10 órakor befele és fél 12-kor pedig visszafele busz. Igaz, hogy a
Szarvasi kövesútnál van távolsági buszjárat kétóránként, de ez messze van az időseknek.
Elmondta még, hogy nagyon sokuknak kiküldték a szemétszállítási számlákat, holott nem
rendelkeznek szilárd burkolatú úttal és a kukás autó sem jár be.
Várfi András polgármester a közlekedésre elmondta, nem lehet megígérni sem most, sem egy
képviselő-testületi ülésen, hogy mindenhol buszok közlekednek Gyomaendrődön.
Elmondta, hogy Öregszőlőben rendelkezésre áll a támogató szolgálat, valamint három tanyagondnoki
szolgálat van a településen. Jó szervezéssel el lehet jutni mindenhová. A tanyagondnoki szolgálatnak
ez a feladata, hogy kiszolgálja a külterületen élőket.
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdés megválaszolására felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, van egy kötelező közszolgáltatás igénybevétel, mely
természetesen Öregszőlőre is vonatkozik. Be kellene fáradni a Gyomaközszolg Kft-hez a számlával és
ott meg fogják vizsgálni, hogy jogos, vagy nem.
Várfi András polgármester köszöntötte Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselőt.
Dr. Farkasinszki Erzsébet képviselő elnézést kért, hogy késett, de rendelt.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy január 21-én 17 órakor a Magyar Kultúra Napján a Hídfő
Vendéglőben Bella Rózsa előadást tart. Minden gyomaendrődi lakost szeretettel várnak.
További kérdés, észrevétel nem volt Várfi András polgármester a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.
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