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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 10-i közmeghallgatásáról az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Arnóczi István János, Béres János,
Betkó József, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Enyedi László osztályvezetők valamennyi napirendhez
Iványi Rita és Tomár Lajos az Utiber Kft. képviseletében az 1. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 16.55-18.26
Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 17 órára összehívott közmeghallgatáson megjelent képviselőket, Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévő osztályvezetőket. Köszöntötte a megjelent érdeklődő állampolgárokat, és azokat,
akik a tv keresztül kísérik figyelemmel a közmeghallgatáson elhangzottakat.
Külön köszöntötte Novák Imre urat Dévaványa alpolgármesterét, és Balogh Csillajegyző asszonyt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 12 fős testületből jelen van
8 fő. Jelezte távolmaradását Fülöp Zoltán, Marton Dániel, Márjalaki József képviselő.
Toldi Balázs alpolgármester úr távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Nagyné Perjési Anikó és Betkó József
képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
428/2013. (IX. 10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
A közmeghallgatás napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
1. 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása
2. Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
429/2013. (IX. 10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztása
Várfi András polgármester visszautalt a képviselő-testület augusztus 29-i ülésére,
melyen döntést hoztak arról, hogy a napirend tárgyában közmeghallgatás kerül megtartásra, és a lakossággal való megismertetés után döntenek arról, hogy melyik
nyomvonal változatot javasolják tovább tervezésre, részletes kidolgozásra.
Egy település életében igen fontos a közlekedés, hogyan lehet megközelíteni, keresztülhaladni rajta. Gyomaendrőd egy hosszú település, igen nagy a fő út leterheltsége,
éppen ezért örömmel vett részt a Megyeházán azon a megbeszélésen, ahol a várost
is elkerülő 46-os főútról volt szó. Gyomaendrődön kívül Békés, Doboz és Mezőberény
településeket is elkerüli a 46-os főút, ami által könnyebb lesz az ide szállítás, az áthaladó forgalom nem zavarja a környezetünket. Az elkészült megvalósíthatósági tanulmányból lehetőségünk van több nyomvonal változat közül is választani. Három olyan
lehetőséget nevezhetünk meg, melyek közül –összhangban a többi javaslattal is – az
illetékesek eldöntik, melyik lesz az, amelyik akár 10 éven belül megépülhet.
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Az egyik változat az Északról való megkerülés, illetve több változat van, amelyik Délről
kerülné meg a települést.
Köszöntötte a megvalósíthatósági tanulmányt készítő Utiber Kft. képviseletében jelenlévő Iványi Rita tervezőt és felkérte a terv illetve a nyomvonal változatok ismertetésére.
Iványi Rita köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatta kollégáját Tomár Lajost, aki
előljáróban ismerteti a megvalósíthatósági tanulmány célját és tartalmát.
Tomár Lajos az Utiber Kft. osztályvezetője elmondta, RODEN Mérnöki Iroda Kft., a
TURA-Terv Mérnökiroda Kft., az UTIBER Közúti Beruházó Kft. és a NOX Beruházó és
Fővállalkozó Zrt. alkotta konzorcium két megvalósíthatósági tanulmánytervet készít.
Az M44-es gyorsforgalmi út mely Kondoros és országhatár közötti részét érinti, valamint a 47-es és a 46-os főút településeket elkerülő szakaszokkal- Gyomaendrőd, Mezőberény, Békés, Doboz, Szarvas, Méhkerék romániai határig. Ahhoz, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt elkészíthessék településenként megvizsgáltak minden lehetséges nyomvonalat, melyről készült egy tanulmányterv, melynek nyomvonal változatait a képviselő-testület már látta az augusztusi ülésen. Minden településnél 5-7
nyomvonal változatot vizsgáltak É-ról D-ről elkerülve, minden lehetséges akadályt
megvizsgálva környezetvédelmi szempontból, földtörvény szempontjából, továbbá
közlekedés szempontjából. A testület által tovább tervezésre javasolt nyomvonalváltozatok bekerülnek a megvalósíthatósági tanulmányba és a többi települést elkerülővel közösen fogják megvizsgálni a megvalósíthatósági tanulmányban.
A tervezést a megyei önkormányzat megbízásával végzik, KÖZOP –on elnyert pályázati pénzből, melynek egyik mérföldköve, hogy a javasolt projektnek a bekerülési
költsége kisebb legyen, mint, amekkora hasznot termel. Az elfogadott nyomvonalnak
– a teljes nyomvonalat vizsgálva a 46-os úton – a KÖZOP-ban értelmezett megtérülése meglehessen.
Átadta a szót Iványi Rita tervezőnek, aki az áttekintő térképen bemutatja a 46-os főút
Gyomaendrődöt elkerülő szakaszának nyomvonal változatait, melyek közül a testületnek ki kellene választani a javasolt három változatot.
Iványi Rita elmondta, a fent említett településeknek is hasonló feladtuk van, ki kell
választaniuk azt a három nyomvonal változatot, amit a megvalósíthatósági tanulmánytervben tovább fognak vizsgálni, és különböző elemzések után születik meg a
mindenféle szempontból legelőnyösebb változat a teljes szakaszra.
Gyomaendrődöt egy Délről elkerülő nyomvonal szerepel az Országos Területrendezési Tervben és a megyei rendezési tervben is szintén egy D nyomvonal változat szerepel. A tanulmányterv kapcsán így ezek a változatok is vizsgálásra kerültek.
Tervezési paraméterek: 2*1 sávos út, 12 méteres korona szélesség, 3.5 méter forgalmi
sávok, 7.5 méteres burkolat szélesség.
A nyomvonalak közül az első változat az A nyomvonal (világoskék színnel jelölt az
áttekintő térképen). Ez a változat a megyei és az országos rendezési tervben szereplő
nyomvonal. A következő változat a D (narancssárga), mely Nagylapost is elkerüli.
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A harmadik változat az E nyomvonal, ami Gyomaendrődöt Északról kerülné meg. A
többi variáció abból adóik, hogy a D illetve az A nyomvonalváltozat honnan indul.
Az A nyomvonalváltozat a 46-os főút 35+500 km szelvényénél ágazik ki a meglévő út
nyomvonalából és indul D irányba, a meglévő 46-os főúttal párhuzamosan halad,
Nagylapost Keletről kerüli meg. A kiválási csomópont egy szintbeli kereszteződés a
46-os főút jobbról illetve a vasútállomásra vezető út balról csatlakozik be. A
Nagylaposi Birkacsárdát Keletről kerüli meg. A Birkacsárda megközelítése a 46-os főútról megoldható. A nyomvonal ezután Délre haladva keresztezi a 46-os főutat, ahol
egy balra felálló sávval lehet Gyomaendrődöt megközelíteni. A nyomvonal ezután
tovább halad D irányba a Hármas-Köröst keresztezi és a Natura 2000 természetvédelmi területen közel 1 km szélességben, kell áthaladni egy új Hármas-Körös műtárgy
megépítésével. A lassú forgalom nem lenne megengedett az elkerülő úton, de időnként földutakat átvezetnek azon. A Hármas-Köröst elhagyva a nyomvonal Keleti
irányba fordul a várost Délről kerüli meg keresztezve a meglévő tanyavilágot. A 443as Szarvas felé illetve a 46-42-es jelű utat Kondoros felé vezető utat keresztezi. Ezen
csomópontoknál körforgalom kialakítása javasolt. Tovább haladva elérik a Regionális
Hulladéklerakóhoz illetve az ipari területhez vezető utat, ami azután keresztezi a 120
és 127 vasútvonalakat külön szintű keresztezés biztosításával. Majd ebbe a térségbe
csatlakozik vissza Gyomaendrődtől Délkeleti irányba a meglévő 46-os főút nyomvonalára. Ez a helyi és a megyei rendezési tervben is szereplő nyomvonal, melynek előnye, hogy megegyezik a település fejlesztési terveivel, hátránya, hogy gyepterületen
halad keresztül.
A D (narancssárga) jelű nyomvonal az önkormányzat kérésére került kidolgozásra, ami
már Nagylapost is megkerüli. Nagylapostól Nyugati irányba válik el a 46-os főút
nyomvonalától, és halad Déli irányba. Hasonló keresztmetszetben keresztezi a Hármas-Köröst, mint az A nyomvonal. Abban különbözik, hogy kevesebb tanyát érintve
közelebb húzódik a településhez.
A B nyomvonal (pirossal jelzett) közel 2 km keresztülhalad párhuzamosan a 120-as
vasútvonallal és ott fordul Déli irányba. Ez a leghosszabb nyomvonal változat. Vízépítési szempontból előnyös, mert nagyon sok belvíz és öntözőcsatorna található ezen a
területen ezeket merőlegesen keresztezi, illetve egy fő öntöző csatornával párhuzamosan halad. A Körös áthidalása előtt visszacsatlakozik az A illetve D nyomvonal változatokba.
A következő a lila színnel jelölt nyomvonal használja fel leghosszabb részéről Délről a
meglévő 46-os főút nyomvonalát. Ez a megoldás környezetvédelmi szempontból kissé aggályos lehet, mert itt egy erdőterület helyezkedik el, és ezzel a nyomvonallal ennek az erdőnek a szélét érintenék.
A kék színnel jelölt Északi az E nyomvonal változat a meglévő 46-os főútból a 39 kmes szelvénynél válik el, a Körös holtágaival, illetve a Natura 2000 területtel párhuzamosan halad. Ez a változat üdülőterületeket érint és régészeti lelőhelyeket. Ez a változat szintén egy helyen keresztezi a vasútvonalat. Továbbhaladva csatlakozik a 4231-es
illetve a 4232 jelű mellékúttal, melyekkel egy ötágú körforgalmi csomópont kialakítása javasolt. Kelet felé továbbhaladva Gyomaendrőd Keleti részén csatlakozik vissza a
meglévő 46-os út nyomvonalába. Környezetvédelmi szempontból ez a nyomvonal
változat kilométereken át Natura 2000 területtel párhuzamosan fut, élővilágot, illetve
652. oldal

a holtágak mellé települt üdülőövezeteket érint. A Hármas-Körös Északi oldalára jellemző, hogy árvizes időszakban fokozottan belvizes, ezért megerősített töltésen kellene az utat kialakítani.
A fent ismertetett nyomvonal változatokból kellene a képviselő-testületnek, háromnak a tovább tervezésére, kidolgozására javaslatot tenni.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést, majd megadta a hozzászólás
lehetőségét.
Véleménye szerint a Déli nyomvonalak közül mindenképpen meg kellene célozni kettőt és az Északit. A Déliek közül azokat megvizsgálni, ami már elkerülné Nagylapost,
vagy a D jelű nyomvonal, amely majdnem derékszögben fordul és végig út és csatorna mellett halad és a szántóföldi parcellákat érintetlenül hagyja.
Felkérte Kmetykó János főépítész urat, hogy mondja el véleményét a település rendezési tervére is figyelemmel.
Kmetykó János főépítész elvi szempontból vizsgálná meg az Északi és a Déli elkerülő
nyomvonalakat. Mint a fenti ismertetéskor is elhangzott a város település rendezési
terve az A változatot tartalmazza, mely nem is tartalmazhat mást, mert a törvénnyel
jóváhagyott OTRT-re épül a megyei rendezési terv, mellyel alkalmazott megoldásokat
kell a települési rendezési tervbe is figyelembe venni. A település rendezési terv készítésekor a közlekedés tervező ezt az egy reális változatot vázolta fel.
A Délről elkerülő nyomvonal a város településrendezési tervének szempontjából lényeges volt, mert a város egyéb infrastrukturális és gazdasági fejlesztése is erre épült.
Itt helyezkedik el a város ipari területe, melynek Délről való megközelítése közvetlen
megoldható, míg az Északról való elkerülés az ipartelepre irányuló teherforgalmat
keresztülhozza a városon. Nem szólva arról, hogy a város térséggel való gazdasági
kapcsolatai Szarvassal, Békéscsabával, Orosházával, sokkal erősebbek, így ebből a
szempontból is lényeges, hogy az elkerülő út elvezetése hol fog történni.
Javaslata szerint a területrendezési terveket és az OTRT rendelkezéseit is figyelembe
véve a Déli elkerülő nyomvonal változatokat kellene a városnak preferálni. Az Északit
illetően elhangzottak árvízvédelmi és belvíz problémák, ami lényeges abból a szempontból is, hogy egy magas vezetésű töltés megépítésének költsége nem csekély,
amit a beruházás költségének szempontjából figyelembe kellene venni.
Szó volt még a régészeti lelőhelyekről is, viszont arról nem esett szó, hogy az Északi
megkerülő mielőtt becsatlakozna a 46-os útba, ott egy hatalmas kiterjedésű régészeti
lelőhely van, ami szintén befolyásolja a beruházást. Példaként említette BékéscsabaMezőberény között épült 47-es főút kiváltó szakaszát, ahol a régészeti kutatások miatt a Mezőmegyer és Murony közötti szakasz egy évet csúszott a régészeti lelőhelyek
feltárása miatt.
A Délről elkerülő szakaszokat költségoldalról vizsgálva a B nyomvonal változatnak van
nagyobb realitása, ugyanakkor az előkészítő eljárások is lényegesen meghosszabbíthatják a beruházás átfutási idejét. Ha tiszteletben akarják tartani az évszázadok óta
kialakult külterületi úthálózatot és mezőgazdasági táblarendszert, akkor a B változatot
kellene a városnak preferálni.
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Ezt követően azt a változatot javasolná, amelyik Nagylapost is megkerüli, hiszen ezzel
zaj és környezetvédelmi szempontból Nagylapos lényegesen kedvezőbb helyzetbe
kerülne.
Novák Imre Dévaványa alpolgármestere felolvasta Dévaványa Önkormányzatának
véleményét a 46-os főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának nyomvonal kiválasztásával kapcsolatban.
Az írásos vélemény a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Összegzésként Dévaványa Önkormányzata arra kéri Gyomaendrőd Önkormányzatát,
hogy a városuk és a térség szempontjából is az összességében legkedvezőbb változat, azaz az E nyomvonalváltozat továbbtervezését és részletes kidolgozását támogassa.
Dr. Kovács Béla méltányolta Dévaványa kérését, de itt most nem Dévaványa és
Szeghalom, hanem Gyomaendrőd elkerülését kell mérlegelni a testületnek. A szakmai
ismertetést meghallgatva, nyomatékosította, hogy a régészeti lelőhelyeket vegyék
komolyan. Egyrészt a költség, másrészt az idő szempontjából. Biztos volt abban, hogy
a döntéshozók biztonsággal azt a részt fogják jóváhagyni, melyek a régészeti lelőhelyeket békén hagyja. A másik szempontként pedig azt a megoldást kell megtalálni,
ami legkevésbé sérti a mezőgazdasággal foglalkozó emberek érdekeit.
Javasolta, hogy a döntéshozók hagyatkozzanak a szakma véleményére.
Szetteli Béla az elkerülő út megépítését nem tudta elfogadni, mert e miatt jó idő
múlva a város bénultsági állapotba fog jutni. A közlekedésnek továbbra is a városon
keresztül kellene áthaladni, hogy az itt lévő szolgáltatásokat továbbra is igénybe tudják venni az áthaladók. Ellenkező esetben el fogják kerülni a szállodáinkat, éttermeinket, stb. Véleménye szerint a meglévő utakat kellene felújítani. Évek óta minden országban városokon, falvakon keresztül folyik a közlekedés. Miért kell ezt az elkerülő
utat erőltetni. Az ide csatlakozó kistelepülések is el fognak szigetelődni.
Weigert Mihály egyetértett az előtte szólók véleményével. A Délről való elkerülés
lehet, hogy gazdaságosabb, de nem tisztázza azt, hogy Észak- Dél felől mi lesz Dévaványa, Körösladány felől érkező Henkel szállítmányával. Az keresztül fog menni továbbra is a közúti hídon. Egyetértett azzal is, hogy el fog sivatagosodni a település
belterülete, ha a forgalom elkerüli. Példaként említette Szolnokot, Kunszentmártont.
Olyan változatot javasolt, ami 10-20 év múlva kerül megépítésre. A tervek alapján
nem tisztázott, hogy hány műtárgyat létesítenek a Körösök fölött, a vasút fölött, és
nem tisztázott, milyen az Észak-Dél. Valószínű, hogy az Ipari parknál a Selyem útnál ki
kellene hozni az utat a gátra ráfordítani a fahídra így nem a településen keresztül
menne. Így lenne egy ipari átjáró, amin egy magasított gépjármű is át tud majd haladni, mert a vasúti aluljárón nem fog tudni átférni. Első lépcsőként ezt kellene megvalósítani.
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Fülöp István csatlakozott Dr. Kovács Béla gondolatához, hogy a szakmai előkészítők,
a szakemberek véleményét sok oldalról megvilágítva, és több alternatívát számba
véve érdemes megfogadni. A szakemberek illetve a Főépítész úr véleménye a Déli
oldalról való elkerülő út megépítésének preferenciáját erősítik.
Kmetykó János főépítész fontosnak tartotta elmondani, hogy az országos területrendezési terv törvénnyel van elfogadva, így ha most Gyomaendrődön úgy döntenek,
hogy Északi elkerülő út legyen, akkor törvényt kell módosítani. Majd ezt követően a
megyei illetve a város területrendezési tervét.
Fontos továbbá, hogy a térség gazdasági és közlekedési összefüggéseket nem Gyomaendrődön kell eldönteni. Ezért készült a megyei területrendezési terv, amit 2013
júniusában hagytak jóvá. Ennek közlekedési megalapozó munkarésze volt, melyben a
szakemberek azt hagyták jóvá, hogy Gyomaendrődöt Délről kerüli el a 46-os főút.
Azok a közlekedési összefüggések, melyek a Henkel és Szeghalom vonatkozásában
elhangzottak, azok attól kezdve érdektelenné válnak, amikor megvalósul az M44-es
út és az M47-es Mezőberényt elkerülő szakasza, mert mindenki ezeken fog közlekedni.
Mindezek alapján a lakosságnak is azt kell erősíteni, hogy a Déli elkerülő épüljön
meg, mert az Északinak nincs realitása.
Csákváriné Csordás Judit kérte a tervezőket, hogy ismételjék meg a Délről elkerülő
nyomvonal változatok mindkét végét, Mezőtúr Nagylaposról való csatlakozásokat,
illetve Öregszőlőnél, hogy vannak a csatlakozások. Személy szerint mind a kettőnél
érintve van, ugyanis a családjáé a Nagylaposi Birka csárda, szeretnék, ha nem maradnának ki a forgalomból. Öregszőlőnél pedig azért érdekes, hogy hol menne a nyomvonal, mert Gyomaendrőd után utcaszinten van ott egy tanyasor.
A logika a Délről való elkerülő utat mondja, de azt is végig kell gondolni, hogy a település egyik legnagyobb vonzereje az üdülőterületek. Ha ezeket nem tudjuk kellő távolságra tenni a főúttól, akkor a települést megfosztják attól az alaptól, amiből az itt
élő emberek jövedelmet tudnak produkálni, mert ezt nem fogják tudni megvalósítani.
Arnóczi István János képviselő megjegyezte, Abonyt is elkerüli a 4-es főút, ennek
ellenére a Mészáros Vendéglő azóta is jól működik. De ugyan ez a helyzet Hajdúszoboszlóval is, hiába ott is az elkerülő út, ugyan olyan közkedvelt üdülőváros, a szállodák tömve vannak. Erre nem kellene ráfogni, hogy így nem lesz vendég Gyomaendrődön.
Az, hogy 10 év múlva milyen forgalmat fog generálni, hogy az ipari parkba egyre
több a betelepülő, illetve, ha az inkubátor házat majd sikerül kiadni. Nem kellene figyelmen kívül hagyni azt, hogy a hulladékdepónia forgalma január 1-től bővülni fog,
mer hulladéktörvény miatt esetleg máshonnan is be kell fogadni hulladékot, aminek a
szállítása most a városon keresztül történik. Ugyanakkor alig 1 éve tárgyaltak a Nagyvárad - Gyomaendrőd vasútvonal fejlesztéséről, ami Dévaványát és Szeghalmot is
érinteni fogja. 10 éves távlatba kell gondolkodnunk, azt kell nézni, hogy akkor milyen
állapotok lehetnek. Ami 30 éve egy korszerű úthálózat volt azon azóta megtízszereződött a forgalom, komoly kamionforgalom halad végig át a városon, károsítva a há655. oldal

zakat, a környezetünket és az utak állapotát. Ezért van szükség az elkerülő útra. Elsősorban az ipari területet kell megközelíthetővé tenni, de nem a városon keresztül. Jelenleg az ipari parkba egyetlen kétsávos út vezet be, így egy nagyobb vállalkozás nem
tud betelepülni, mert ez az út nem bírja el azt a forgalmat, amire neki szüksége lenne.
Most azt az érdeket kell érvényesíteni, hogy mi a leggazdaságosabb, és megtérülést
is kell számolni.
Várfi András polgármester összegezte a véleményeket, melyekre figyelemmel kellene a testületnek három változatot javasolni. Elhangzott, hogy az A nyomvonal változat szerepel a településrendezési tervekben, ugyanakkor a D változat kidolgozását
kérte a város, ami elkerüli Nagylapost. E tekintetben arra is gondolni kell, hogy a kivitelezés során mivel itt kisajátításokra is szükség lesz az érintett ingatlan tulajdonosokkal milyen gyorsan tudnak megegyezni. Ezért is javasolta, hogy célszerű lenne a piros
színnel jelölt B nyomvonalon elindulni a másik pedig, ami a településrendezési tervben is szerepel az az A nyomvonal ( világos kékkel jelölt), és bármelyiket is preferáljuk,
az lenne a legoptimálisabb, ha a narancssárgával jelölt D nyomvonalban folytatódna.
Kérte a képviselőket véleményezzék azt, hogy a Délről elkerülő esetében az A nyomvonal lenne az egyik verzió, ami Öregszőlőnél keresztülmegy a szarvasi és kondorosi
utakon és a D nyomvonalban folytatódna. A másik verzió pedig, a B nyomvonal, ami a
vasúttal párhuzamosan út mellett haladna, így ez esetben lenne legkisebb a kisajátítás, ami aztán szintén átmenne a D nyomvonalba.
A harmadik verzió pedig a Dévaványa által kért Északi elkerülő változat lenne.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, kell-e prioritást felállítani.
Jó lenne egy ilyen sorrendet felállítani, és azt mondani, hogy elsődlegesen a B-D változat, másodlagosan az A-D változat és a harmadik az Északi E változat.
Tomár Lajos a tervező cég képviseletében megjegyezte, nincs szükség prioritást felállítani, mert mind a három javasolt nyomvonal változatot meg fogják vizsgálni mindenféle szempontból.
Várfi András polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy a fent felsorolt változatokról külön-külön hozzák meg döntésüket.
Elsőként a „B” nyomvonalból induló és „D” nyomvonalban folytatódó változatról kérte
a képviselők szavazatát.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
430/2013. (IX. 10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a „B” nyomvonalból induló
és „D” nyomvonalban folytatódó változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő
szakaszának továbbtervezését, részletes kidolgozását.
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Határidő: 2013. szeptember 10.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a „A” nyomvonalból induló és „D” nyomvonalban folytatódó változatot tette fel szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
431/2013. (IX. 10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a „A” nyomvonalból induló
és „D” nyomvonalban folytatódó változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő
szakaszának továbbtervezését, részletes kidolgozását.
Határidő: 2013. szeptember 10.
Felelős: Várfi András polgármester
Végezetül a harmadik változatként az „E” nyomvonal változatról kérte a képviselők
döntését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
432/2013. (IX. 10.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az „E” nyomvonalú változatú 46. sz. főút Gyomaendrődi elkerülő szakaszának továbbtervezését, részletes
kidolgozását.
Határidő: 2013. szeptember 10.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester elmondta, a legutóbbi testületi ülésen a képviselőtestület feladatként határozta meg részére, hogy folyamatosan számoljon be a Belvíz
III beruházás történéseiről. Ez a beruházás a Hantoskerti holtág a Fűzfás zugi és a
Csókási holtág iszaptalanítását célozza meg. 145.000 m3 iszapot kell a holtágakból
kitermelni. Az eredményes közbeszerzési eljárás követően a nyertes kivitelező a
Geotechnikai Kft lett, aki felvonult, megkezdte az előkészítő munkákat, az iszaptároló
kialakítását, de az érdemi munkát még nem kezdte meg – a hajóval még nem vonult
fel. A befejezési határidő október közepe. Vélekedésünk szerint ezt a munkát a kivitelező nem biztos, hogy be tudja fejezni, ez viszont nem ad alapot arra, hogy a szerző657. oldal

dést felbontsuk. Az ügyvédi vélemény szerint erre október 10 után lesz meg a lehetőség, amikorra a szerződés szerint a kivitelezőnek a munkát be kellene fejezni. A munkák lezárása 2013 decemberében sort kellene keríteni.
A Belvíz III ütem 16 települést érint, a gesztori feladatokat Kondoros önkormányzata
látja el.
A Geotechnikai Kft. szeretné módosítani a szerződést 2014 áprilisára, de erre nincs
meg a lehetőségünk, mivel egy elnyert pályázatból valósulna meg a beruházás. Az
elmúlt héten Jegyző úrral egyeztető megbeszélésen vettek részt az NFÜ-nél, ahol
részt vett a projekt menedzser a műszaki ellenőr és a gesztor képviselői. Felvázolták a
lehetőségeinket, melyek közül egyik, hogy ha nem tudunk előbbre lépni, úgy a mi
projektünket kiemelik a 16-ból és mi peres útra megyünk a kivitelezővel. Ezzel ez a
beruházás nem valósulna meg Gyomaendrődön. A másik lehetőség, hogy folyamatosan tárgyalnak, háttér megbeszéléseket folytatnak, melyekről most nem áll módjában
számot adni. Beruházókkal más lehetőségeket választanak, és lehetőség lesz mind
értékben mind pedig időben módosítani a pályázati határidőt. Amennyiben a tárgyalások olyan stádiumba kerülnek, úgy arról be fog számolni a testületnek. A jelenlegi
kivitelezővel is tárgyalni fognak holnap után.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, egyéb bejelentés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévő
lakosoknak, hogy ilyen aktívan érdeklődtek a közügyek iránt, megköszönte a képviselők jelenlétét is és a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.
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