GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
27/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-i közmeghallgatásáról a Katona József Művelődési Központban.
Megjelent képviselők:
Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Betkó József, Farkas Zoltánné, Fülöp István, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó,
Poharelec László, Várfi András képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Meghívottak:
Jegyzőkönyv
vezető:

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi László, Pardi László osztályvezetők, intézményvezetők, érdeklődő állampolgárok.
Csikós Anikó

Ülés időtartama: 17.02-18.55
Toldi Balázs 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.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 12 fős testületből jelen
van 11 fő. Egy mandátum jelenleg betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Ágostonné Farkas Mária és Béres János
képviselőket.
A képviselő-testület a javaslatot és 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
577/2014 (XII. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli
Ágostonné Farkas Mária és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
A közmeghallgatás napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni. Megkérdezte, van e más javaslat, vélemény?
Más javaslat nem volt, kérte, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
578/2014. (XI. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. 2015. évi költségvetési koncepció ismertetése
2. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházások helyzetéről
3.Tájékoztató a közétkeztetést érintő jogszabályi változásokról
4. Bejelentések, közérdekű kérdések, javaslatok
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
2015. évi költségvetési koncepció ismertetése
Toldi Balázs polgármester ismertette, hogy a koncepciót a Képviselő-testület a 2014.
november 27-i ülésén elfogadta. 2013. évtől új finanszírozási rendszert vezettek be a
költségvetés, amely a feladatalapú finanszírozás volt korábban normatív alapú támogatás volt. Az új finanszírozási rendszerrel párhuzamosan megnőtt azon feladatok
száma, melyeket részben vagy teljes egészében önkormányzati bevételekből kellett
finanszírozni. Az egyik ilyen legnagyobb feladat az oktatási intézmények működtetése, 2013. január 1-től önkormányzati döntés alapján maradt az önkormányzatnál.
2014-ben a stabilitást jellemezte a város költségvetését, a következő évet megalapozta az a költségvetési gazdálkodás, amely jellemző volt a hivatalra illetve a Képviselő-testületre. 2014 évre 392 M Ft adóbevétel került betervezésre, november végéig
426 M Ft realizálódott, ez is segítséget nyújthat a 2015. költségvetés tervezésében.
November végéig 600 M Ft-nyi beruházás valósult meg Gyomaendrődön. 2015. évben az önkormányzat által realizálható bevételeket több jogcímen tudjuk igénybe
venni, az egyik ilyen a helyi önkormányzati hivatal működésének általános támogatása ez 4.580 e Ft/fő/év. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemetők fenntartása, közutak fenntartása,
ehhez is elég nagy támogatást kapunk az államtól. Vannak egyéb önkormányzati
feladatok, amit szintén a központi költségvetésből támogat az állam. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása itt elsősorban az óvodákhoz kapcsolódó feladatellátás támogatására vonatkozik ez a jogcím. Szociális és
gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása, a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok támogatása valósul meg ezen a jogcímen. A
segélyezések formája 2015. évben változni fog, egyrészt a járáshoz kerülnek bizonyos
segélyezési formák, másrészt a finanszírozási háttere nagyobb mértékben fog az önkormányzatokra hárulni, a kieső bevételeket valószínű a saját adóbevételeinkből kell
majd finanszírozni. A kulturális feladatok támogatása, ahhoz képest, hogy mekkora a
város költségvetése, elég kis összeg, hiszen kb 16 M Ft várható a következő évben, az
itt szükséges további forrásokat szintén saját adóbevételeinkből tudjuk finanszírozni.
Az adóbevételek már 2014-ben meghaladták a tervezettet, ez köszönhető volt
azoknak a nagyobb beruházásoknak, amelyek 2014-ben megvalósultak
Gyomaendrődön, elsősorban az aluljáró építése, illetve a szennyvíztisztító telep felújítása. Azonban ezek a beruházások megszűnnek így 2015-2016 várhatóan kevesebb
adóbevétellel kalkulálhat az önkormányzat, ennek a pótlását is meg kell találni.
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a kiadások nem haladhatták meg
az általános infláció mértékét 1.8%-ot. Voltak olyan intézmények, ahol ezt nem sikerült betartani. Amikor a költségvetést fogjuk elfogadni, meg fogják közelíteni a változások ezt a számot.
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Vannak önként vállalt feladatok, amiket szintén saját bevételből kell, hogy finanszírozzon, ezek a 2014. évhez hasonló szinten kerültek betervezésre civil, sport alaphoz
köthetőek.
Azt lehet mondani, hogy a 2015. évi költségvetési koncepcióban a bevételek
2.438.112 e Ft-ban lettek meghatározva, a kiadások pedig 2.515.811 e Ft-ban, látható hogy 77.699 e Ft működési hiány van a koncepcióban. Úgy gondolom, hogy ha
lezártuk a 2014-es évet akkor látjuk azt, hogy mennyi pénzmaradvány lesz. Akkor már
könnyebben tudunk kalkulálni látni fogjuk, hogy hol számíthatunk plusz bevételekre.
Ez a működési hiány még kezelhető.
Megkérdezte van e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés nem volt, kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
579/2014. (XI. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi költségvetési
koncepcióról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Tájékoztató a folyamatban lévő beruházások helyzetéről
Toldi Balázs polgármester ismertette, hogy több beruházás van, amely megvalósult
2014-ben, illetve folyamatban van.
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Belvíz VIII. beruházás egy
konzorciumban megvalósuló beruházás, Kondoros város a gesztor 101 M Ft a ránk
eső összeg 91 M Ft-ot kapunk a központi költségvetésből EU-s alapból. Az önereje 10
M Ft. A meglévő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésére került sor, elsősorban a
korábbi fejlesztések során megvalósult belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerekhez csatlakoztatva. A belvízrendezési feladatok folytatása még várható, tervezünk
egy Belvíz IX. ütemet, amely ha megvalósul akkor teszi komplexé. Vannak még olyan
területek, amelyek kimaradtak a fejlesztésből. Amennyiben lesz rá pályázati forrás,
folytatjuk ezeket a beruházásokat.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért beruházás Belvíz III. ütem szintén konzorciumban, régi pályázat. Ez elsősorban a holtágak kotrását jelentette 251 M Ft volt a
bekerülési költsége 214 M Ft-os támogatással és 38 M Ft-os önerővel. Megvalósult
műszaki átadás-átvétel megtörtént, pénzügyi elszámolása van folyamatban.
Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben. A napokban kapott a lakosság szórólapot, amelyben erről a pályázatról a gesztor Szarvas Önkormányzat tájékoztat. Leírtak bizonyos lehetőségeket, illetve a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kaphattak tájékoztatót. A pályázat több projektelemből áll, az egyik elem, hogy létre lett hozva egy kistérségi hulladék szolgáltatással foglalkozó Kft. Most kezdődik el azokban az eszközöknek a beszerzése, amelyek segítségével Gyomaendrőd településen a hulladékszállítás fejlődhet, elsősorban
a szelektív hulladékgyűjtés. 144 M Ft volt a városra eső részre 89 M Ft pályázat és 55 M
Ft önerő. 2015. évben fog megvalósulni.
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése egy közel egy milliárd forintos
beruházás, amelynek a kivitelezése folyamatban van, november 25-én elindult a
próbaüzem. 2015. május 30 az átadás. 860 M Ft volt a beruházás 716 M Ft volt a pá-
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lyázati pénz 142 M Ftal járult hozzá az önkormányzat, de ez az összeg még változhat,
van beadva egy költségvetést módosító kérvénye az önkormányzatnak önerőre pályáztunk illetve kértünk egy újraszámítást.
Lélekkel a Körösök mentén turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös
ökológiájának tükrében. 459 M Ft a beruházás értéke, ami 100%-os állami támogatással valósul meg. A pályázat megvalósítása során fordulnak elő olyan problémák,
amelyeket nem lehet már a pályázatban elismertetni, így ezekhez szükséges némi
önkormányzati önerő, de ezek pár millió Ft-os tételek. Amellett, hogy ebben a projektben infrastruktúrális beruházások valósulnak meg nagy százalékban, 7,5 munkahelyet is teremt a pályázat, melynek finanszírozása nincs benne a pályázatban, az
önkormányzatnak kell biztosítania, ez a 2015. évi költségvetési koncepcióban még
nem volt benne.
Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése beruházás kapcsán kívül és belül is megújult a
sportcsarnok. Ez a beruházás 17,5 M Ft-ba került 14 M Ft-ot állt az állam 3,5 M Ft volt
az önerő. Mennyezet felújítás, homlokzati hőszigetelés és nyílászáró cserékre került
sor.
Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál. 21 M Ftos pályázat, melyből 21 M Ft-ot biztosít az állam, tehát 100 %-os támogatás volt. Itt
elsősorban szervezet fejlesztésre, illetve az önkormányzat gazdasági társaságainak a
működésének az átvilágítása történt meg ebben a pályázatban, most zárult le, nagyon hasznos információkkal gazdagodhatott az új Képviselő-testület, új információkra hagyatkozva tudjuk majd tovább gondolni a gazdasági társaságok sorsát, felállási
formáját, számukat. Ez az áttekintés is megmutatta, hogy a gazdasági társaságok
ebben a felállásban nem üzemelnek optimálisan, szükség lenne az átalakításukra.
Az iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése beruházás 32,4 M Ft, melyben
25.920 e Ft-ot biztosít az állam 6.480 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. Itt elsősorban a
Térségi Szociális Gondozási Központ központi konyhájának és két telephelyének fejlesztésére igényeltünk támogatást és ez valósul meg. Reméljük, hogy december 31én le is tudjuk zárni ezt a beruházást, a kivitelező a Gyomaszolg be fogja fejezni határidőre.
Azt lehet mondani, hogy az összeget, bár van ami nem 2014-ben valósult meg, közel
másfél milliárd forint ami ide érkezett Gyomaendrődre.
Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése?
Kérdés, hozzászólás nem volt kérte, hogy fogadják el tájékoztatót.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
580/2014. (XI. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a folyamatban lévő beruházások helyzetéről adott tájékoztatót.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Tájékoztató a közétkeztetést érintő jogszabályi változásokról
Toldi Balázs polgármester ismertette, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatban az állam
új rendeletet vezet be 2015. január 1-el. Ennek a bevezetése 2014. szeptember 1-re ki
lesz tűzve, azonban ezt halasztásra került. Az a cél, hogy minél egészségesebben
étkezzenek a közétkeztetésben résztvevők. A nyersanyagok, alapanyagok egészsé-
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gesebb változatának beszerzésére próbálják meg közétkeztetőt rávenni, sómentes
alapanyagok használatára, több zöldség, gyümölcs kínálására, péksütemények
magas szénhidrát tartalmú, magas só és cukortartalmú élelmiszerek megszűnése kínálásának csökkentésére illetve főzelékek, olajos magok, tejtermékek kínálatának
növekedésére próbálják meg kapacitálni a közétkeztetést kivitelezőket. Esetünkben
ez a Térségi Szociális Gondozási Központ. Nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz a
közétkeztetésre, egy hatása biztosan lesz, a jobb minőségű alapanyagok beszerzése,
illetve az előírások betartása áremeléssel fog járni. Az emelés mértéke átlagosan 2025% között lesz. Reméljük, hogy ennek ellenére nem fognak kevesebben étkezni és
ez a rendeletmódosítás tényleg a jobb étkeztetés felé fogja elmozdítani a településen élőket és tényleg úgy fogják érezni, hogy javult a közétkeztetésben kínált élelmiszereknek a minősége. A Gondozási Központ erről az iskolákban szervezett egy fórumot, amelyet most meg fogunk ismételni, holnap 16.00 órától a városházán szintén
lesz egy fórum, ahol a szülők tudnak tájékozódni, kérdést feltenni.
Megkérdezte, hogy van e valakinek kérdése?
Kérdés, hozzászólás nem volt kérte, hogy fogadják el tájékoztatót.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
581/2014. (XI. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a közétkeztetést érintő jogszabályi változásokról adott tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a napokban a médiában megjelent a
Torzsás-zugban talált II. világháborús bombák. Két héttel ezelőtt találták a bombákat, több mint 1200 db-ot találtak, nem mindet semmisítették meg egyelőre, az itt
maradt bombák semlegesítése a héten kezdődik el. Felvonult a Magyar Honvédség
illetve a Készenléti Rendőrség Tűzszerész alakulata. Napközben folynak a munkák,
éjszaka pedig Gyomaendrőd Város biztosítja a terület őrzését. Megkért mindenkit,
hogy ne közelítsék meg a területet, ne akadályozzák a munkákat. Több hetet fog
igénybe venni a terület semlegesítése és teljes feltárása, türelmet kért a lakosságtól.
Megkérdezte, hogy van e a Képviselő-testület tagjai közül valakinek kérdése, bejelenteni valója?
A Képviselő-testület tagjai közül kérdés, észrevétel nem volt, így megkérdezte, hogy a
jelenlévők közül kíván e valaki hozzászólni?
Garamvölgyi Sándor helyi lakos elmondta, hogy a Torzsás-zugon horgásztak és érdeklődik, hogy az utat jelentős összegért elkezdték csinálni és most a tűzszerészek és
a vadászok leamortizálják, várható e utána az út javítása?
A Torzsás-zugi holtágnak mi lesz a sorsa a vízkezelés tekintetében?
Toldi Balázs polgármester válaszában elmondta, hogy lesz útjavítás a munkálatok
befejeztével. A vízkezeléssel kapcsolatban elmondta, hogy jelen pillanatban december 31-ig a Kőrösi Halász Szövetkezet kezelésében vannak ezek a vizek. Egy korábbi döntés alapján ezek a vizek január 1-től visszakerülnek a város kezelésébe. A
szövetkezet benyújtott egy kártérítési igényt, amely igényre a jelenleg érvényben
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lévő bérleti szerződés alapján igényt tarthat. Ennek mértéke vita tárgyát kell, hogy
képezze. A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésen el kell dönteni, hogy azt az
összeget, ami a kártérítési igényben szerepel azt letétbe helyezi e ügyvédnél, amenynyiben igen akkor egyéb jogvitára ez okot nem adhat, meg kell állapítani független
szakértővel, hogy ez a kártérítési összeg megfelel e a valóságnak. Amennyiben ez a
szakértői vélemény eltér attól az összegtől, amelyet a kártérítési igényben szerepel,
úgy valószínű bírósági úton kell érvényesíteni valamelyik félnek az akaratát. 15,5 M Ftra tart igényt a szövetkezet. Ez az összeg túlzó. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy
ezt az összeget nem helyezi letétbe és nem is fizeti ki, akkor dönteni kell arról, hogy
hogyan rendezi ennek a 6 holtágnak a sorsát. Az érvényben lévő döntés alapján az
önkormányzatnak valamelyik vállalkozásának kellene oda adnia a holtágak kezelését, hasznosítását. Hogy ezt milyen formában fogja megtenni, milyen kiadási és bevételi számokkal fog kalkulálni, a mellékletben szerepelnek a számok ebből kiderül,
hogy megéri e megtartani vagy nem. A szövetkezetnek van egy olyan ajánlata,
hogy amennyiben a testület úgy dönt és egy évvel meghosszabbítja ezt a szerződést
akkor a szerződésben szereplő 1,5 M Ft-os telepítésen túl, még 2 M Ft-ot bérleti díjat
tud fizetni az önkormányzatnak. A testületnek annyi mérlegelési joga van, hogy
megnézi azt a számot, amit a Zöldpark az önkormányzat elé tett, ebben a bevételek
és kiadások különbözete + 2 M Ft. Megnézzük, hogy a kártérítéséri összeg, amelyet
fizetnünk kell várhatóan mennyi lesz, azt értelem szerűen erre az évre vissza kell osztani, el kell dönteni, hogy mennyit ér meg a Képviselő-testületnek, hogy visszakerül ez
a hat holtág. Kerül e nekünk valamennyibe?
Garamvölgyi Sándor hozzátette, hogy ez azért érdekli, mert idén ők már kijelentették,
hogy nem foglalkoznak a vízzel. Ezt azt jelenti, hogy amikor kérték, hogy pótolják,
mert annyira lement a víz tavasszal, nekik kellett intézni saját pénzből az egyesületnek. Nyáron szintén kérték, akkor sem foglalkoztak vele, megint nekik kellett. Idén
haltelepítés a szövetkezet részéről nem volt, csak ők telepítettek bele 4 mázsát, tavaly szintén csak ők telepítettek bele a saját pénzükből, tavaly előtt pedig pontyként
volt beírva 5 mázsa, de busát tettek bele. Tehát innen csak pénzt vettek ki meg halat. A halász 40 e Ft-ért kapta meg a holtágat, hogy lehalászhassa. 40 e Ft-ot mi kifizettünk volna azért, hogy ott ne halásszon senki rajta és körülbelül 4 mázsa halat tudott kihalászni 3 éve még 60 mázsát. Tehát annyira nincs már benne hal, a horgászok
azt mondták, hogy nem is fognak engedélyt váltani.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy van egy bérleti szerződés a szövetkezet és
az önkormányzat között. A telepítést a városnak elméletileg ellenőriznie kellett az elmúlt években. jegyzőkönyvek készültek. Ha nincs jegyzőkönyv annak két oka lehet,
vagy nem ellenőrizte senki, vagy nem volt telepítés.
Garamvölgyi Sándor elmondta, hogy nekik is van egy szerződésük, aminek értelmében úgy telepíthetnek, hogy ha valaki részükről jelen van, ellenőrzi. Ez nem történt
meg, tehát nem volt telepítés. A vizet meg hogy nem kezeli, milyen jogon nem kezeli?
Amikor a tagdíjat fizetjük egy horgásztól 15 e Ft ot vett be a szövetkezet, abból az
engedély lehetett kb 5 e Ft 10 e Ft úgy ment a szövetkezet, hogy azt csinálnak amit
akarnak.
Toldi Balázs polgármester elmondta a telepítéssel kapcsolatban, hogy a ez az az
alap, ami a kártérítési igénynek a különbségét képezi. A két fél közötti elszámoláshoz
az önkormányzatnak nincs köze, a következő évi hasznosításban van szerepünk.
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Gombár Mátyásné a helyi buszközlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy még
hétköznap csak-csak de szombat-vasárnap és munkaszüneti napokon 0. Hétvégén
negyed 2-kor beérkezett egy vonat és a legközelebbi busz 16.50-kor ment volna
Endrődre és a Fő térre. Ez nyáron még hagyján de télen nehéz. Valahogy össze kellene hangolni. Vagy a Volán buszokat kellene kicsit bevonni, mert a buszpályaudvarról Zsadányból Budapestre ment egy busz és az itt áll délután 4-ig, azt esetleg igénybe lehetne venni napközbe, hogy járjon. Hétköznap is rossz, de hétvégén meg pláne. Ez összefügg a fürdővel is. Nincs busz a fürdőhöz csak délelőtt egy délután meg
vissza. A fürdőbe is több legyen a járat, mert nem mindenki kocsival jár. El kell gondolkozni, hogy megy haza az Endrődi ember. A hétvégi buszközlekedés délelőtt két
busz és délután két busz.
Megkérdezte, hogy lesz e földadó a városban?
Elmondta, hogy kaptak a Gyomaszolgtól egy papírt, hogy mit nem lehet beletenni a
kukába. Csak arról nem kaptak papírt, hogy mit lehet. Mert úgy néz, hogy semmit
nem lehet beletenni. Ingyen adnak átlátszó zsákot, amibe bele lehet tenni, amit leírtak. Van az utcában sok idős ember, aki egyszer egy hónapban teszi ki a kukát. Azt
mondták a kukások, hogy talán 2015-től majd megint leolvasás lesz, és mindenkinek
annyiszor kell fizetni ahányszor ürítik, ez nagyon jó lenne.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a vasút felújítás miatt a MÁV-nak ideiglenes menetrendje volt, mely menetrend a múlt héttől megváltozott megvan a végleges menetrend. Alpolgármester asszony és az Ügyrendi Bizottság elnöke egyeztetett
a Mobilbusz Kft ügyvezetőjével az volt az álláspontunk, hogy abból a keretből, illetve
abból a költségvetési tételből, ami be van állítva a helyijárat üzemeltetésére 1.570 e
Ft/hó. Ebből kell a legoptimálisabban megoldanunk azt, hogy legyen buszközlekedés
Gyomaendrődön. A prioritást az élvezte, hogy hét közben az induló vonatokhoz, akik
munkába mennek reggel ahhoz legyen feltétel csatlakozás a település végpontjaiból illetve délután, amikor mennek haza az iskolások, azokhoz is legyen csatlakozás
hétköznaponként. Óránként járnak a vonatok Békéscsaba és Budapest felől, minden
egyes vonathoz fizikai képtelenség párosítani egy helyi járatot. Még hétköznaponként sem lehet ezt megvalósítani. Úgy gondoltuk, hogy délelőtt három és délután
három, aminek feltétlenül igazodnia kell a MÁV menetrendhez. Ezt a szolgáltató be is
tartotta s próbálta a menetrendjét kialakítani, de sok átalakításra nem is volt nagy
szükség.
A volán buszok járatának kérdése többször felvetődött elsősorban Nagylapos kapcsán. A járatok egyeztetése egy évben egyszer lehetséges. A következő évre vonatkozó egyeztetés év elején várható, itt nemcsak Nagylapost szeretnénk bevonni, hanem Gyomaendrőd egyéb területét is. Így a Volán segítségével, ha nem is a fürdőhöz de a Szabadság térre már el tudnak jutni busszal.
Az adó bevezetésével kapcsolatban elmondta, hogy a következő ülésén tárgyalja a
testület, a bizottságok már foglalkoztak ezzel, mindegyik bizottság úgy határozott,
hogy nem kíván új adót bevezetni 2015. évben. Ezt a döntést kiegészítették azzal,
hogy az, hogy milyen adókat vezethet be egy önkormányzat, a testület szeretné
megismerni. A Képviselő-testületi döntés előtt mondom azt, hogy nagy valószínűséggel mivel a bizottságok így döntöttek a testületi ülésen sem fog változni 2015. évben
nem lesz új helyi adó Gyomaendrődön.
Gyomaközszolg hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy ami le volt írva a
papírban, hogy melyik színű zsákba milyen hulladékot kell tenni, ezért átlátszóak,
hogy lássák, hogy mi került bele, kérhetünk még egy részletesebb tájékoztatást, a
szelektív illetve a zöld hulladék gyűjtés a következő évtől kötelező lesz.
Orovecz Ferenc Olivér átadott a Polgármester részére fényképeket, egy palack vizet, valamint egy zacskóban köveket.
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Elmondta, hogy azért kért szót a buszközlekedéssel kapcsolatban a múlthéten az
alpolgármesterasszonynak javasolta, de Dankó Bélának mint volt Kondoros volt polgármesterének mint Gyomaendrőd jelenlegi országgyűlési képviselőjének is javasolta, hogy Volánbusz járatokat vonjanak be. Itt van egy 2014.07.07-i levél az Egészségügyi Intézmény igazgató főorvos asszony segítségét is kértük volna, hogy a Volánnal
egyeztessenek a testülettel együtt, hogy indítsanak közvetlen Gyomaendrőd-Gyula
buszjáratot, a megjelölt időpontot utána módosítottuk, hogy Kondorosról indítsanak
buszjáratot. Jelenleg is van Gyula-Gyomaendrőd közötti járat, csak 16 óra körül indul
Gyulára reggel pedig érkezik és az a busz áll itt egész nap a megállóban. De ha
Kondorosról indítják az autóbuszt akkor Hunya mint járáshoz tartozó település lakói is
megközelíthetik az egészségügyi intézményt és akkor már az Öregszőlői lakosoknak is
a helyijáratos része oda vissza egy buszjárattal. Ha azt a buszjáratot meghosszabbítják Békéscsaba illetve Gyula részre akkor a betegek közvetlen eljutását átszállás nélkül már egy nagy előny lenne. Miután elkészült az aluljáró így akár a Tisza Volán és a
Borsod Volánnak a járatát is át lehetne hozatni. Mivel az minden nap közlekedik, így
több helyi járatos lehetőség lenne. Illetve megint lenne egy közvetlen SzegedGyomaendrőd és vissza járat.
Elmondta, hogy amit átadott fényképeket, és vizet sajnos az pocsolyás víz. Kérné,
hogy Gyomaendrőd ne legyen a pocsolyás vizek városa. A járda legyen a gyalogosoké. 2011. augusztus 1-jén kelt levelére, melyben többféle kérdések, észrevételek
vannak, 2011. november 23-i válaszlevélben, azt írták, hogy Bajcsy Zs. úti csapadék
és kavicsfelverődés kiépítésének lehetőségének anyagi vonzatának következtében
esetleges megvalósítása előre láthatólag 2012-2013-ban várható. Ugye sajnos a képeken látható, de akik arra közlekednek tudják, hogy a járda a Rákóczi úttól a Fő út
kereszteződésig csapadékos időben nem használható. Elsősorban az egészségvédelemről beszélünk. Azok a házak lakói, akik meg érzékelik, Bajcsy Zs. út 51. szám alatti,
a házát nyári időszakban nem tudja használni, ablakot nem tud nyitni, a rongálás,
repedés, egyéb dolgokról nem beszélve. Javasolta volna ennek a mostani témának
a mostani testületi ülésen való tárgyalását, mert a Közútkezelő igazgatója, ha nem is
személyesen de egy illetékest küldött volna. A Polgármester úr nem javasolta. Ma
ismét voltam igazgató úrnál, hogy esetleg mégiscsak kijönne külön meghívásra és azt
mondta, hogy mivel Polgármester úr nem javasolta ezen pontot, így nem jön. Viszont
a közeljövőben az igazgató fog jönni Polgármester úrhoz és ezen témát meg fogják
többek között ezt is tárgyalni.
Egy 2013. december 3-i irat alapján a fogyatékkal élők világnapján, tehát egy évvel
ezelőtt, azzal a kéréssel fordultunk Polgármester úrhoz és a Képviselő-testülethez,
hogy életünket megnehezítő problémák megoldásában segítsenek. Városunk gyomai részén lévő kerékpárúton és a Bajcsy Zs. úton a Mirhóháti úttól a Fő útig van
megjelölve, a gyalogos közlekedés járdán, csapadékos időben balesetveszélyes és
szinte lehetetlen a csapadékvíz, kavics, sár felverődés miatt. A Fő úton több helyen el
van tömődve a csapadékvíz elvezető. Mikor kerül ez megoldásra? A költségvetésben nincsen beépítve a választófal költségei.
Toldi Balázs polgármester válaszában elmondta, hogy először is tisztázni kell, hogy ez
kinek a feladata az önkormányzaté vagy a közútkezelőé. Amennyiben ez tisztázásra
került meg kell határozni, hogy mennyi a bekerülési költsége ennek. Utána lehet azt
eldönteni, hogy helye van tudja vállalni a költségvetésbe, valami olyan önként vállalt
feladat terhére, amelyet eddig megvalósított.
Orovecz Ferenc Olivér elmondta, hogy nagy valószínűség szerint közös a feladat.
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Toldi Balázs polgármester hozzátette, hogy ezt le kell tisztázni, mivel mindkét fél állami
pénzből gazdálkodik, senki sem bővelkedik benne. Egy térelválasztó nem olcsó, főleg ha hosszan kell megvalósítani. Meg kell nézni a feltételeket.
Orovecz Ferenc Olivér elmondta, hogy a palackban, amit behozott pocsolyás víz
van, a kis zacskóban pedig a kerékpárútról származó kavicsok, és szeretné megkérdezni, hogy az embernek a gyermeknek a szeme világa mennyit ér? Ez nem anyagi
oldal. Azért szeretném, hogy ne a pocsolyás vizek városa legyen Gyomaendrőd,
mert sajnos a közintézmények előtt a csapadékvíz elvezető például az OTP-nél kimondottan a térburkolatra vezeti a vizet. Meg van süllyedve a díszkő pont azért mert
a víz odamegy, a télen csúszós baleset veszélyes lesz. Az Egészségügyi Intézmény
előtt meg lett csinálva a járda aszfalttal de nagy része megvan süllyedve, a kerékpártároló az pont úgy van, hogy mellette nem lett föltöltve. Csapadékos időben az
összes kerékpár tárolónak körülbelül a fele nem használható. Átmeneti megoldásnak
javasolnám, hogy az udvaron található száraz fedett bejáró alá tegyék át a kerékpár
tárolókat. A postával kapcsolatban 2010. december 17-én jeleztem Jegyző úrnak,
hogy a posta előtti közvetlen a személybejáró a vízelvezetés nincsen megoldva. Idén
a közmunkások az árkot kitakarították, kétszer voltam a posta vezetőnél, ő kérdezte,
hogy vajon hová forduljon, hogy levezethessék az úttestről a vízet? Az útszegélynél
van is egy hézag ami most megfelelő volna, hogy azon levezessék azt a vizet. Ez
négy éve volt, sajnos ugyanúgy van. Amikor azt a cikket írtam, hogy
Gyomaendrődön megállt az idő, sajnos úgy néz ki, hogy tényleg megállt az idő. A
Nyomda Múzeumnál a múlt héten a bejárójánál ugyanúgy olyan nagy víz van. Az
hogy a kerékpárút és egyéb út kereszteződésekben álla a víz, például Eötvös út Petőfi út stb erre is megoldást kérne.
Megkérdezte, hogy van e jogi akadálya annak, hogy Gyomaendrődön is bevezetésre kerüljön a polgármesteri fogadó órához nyomtatvány bevezetése? Mindig az volt
a lakosságnak a problémája, hogy nemcsak hogy nem oldják meg a problémát,
hanem még csak visszajelzés sem érkezik és ezen a nyomtatványon van olyan rubrika, hogy kér e visszajelzést vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy egy üres formanyomtatványról van szó,
egy jegyzőkönyvi minta, a polgármesternek a saját döntési hatáskörébe tartozik,
hogy a beérkező panaszokat hogyan rögzíti. Nem gondolom, hogy nem kaptak viszszajelzést, mert vagy az adott ügyintézőhöz került és konkrét hatósági ügy lett belőle,
vagy pedig más eljárás rend szerint adott esetben a testület elé került. Ha Polgármester úr úgy dönt, hogy így rögzíti a bejövő kéréseket, az az ő hatásköre, ennek
akadálya nincsen.
Orovecz Ferenc Olivér elmondta, hogy ugyanakkor a Polgármester úr fogadó óráján
javasoltam volna, hogy a képviselőknek, ha lehet az önkormányzati törvény engedélyezi, legyen kötelező fogadó órája. Akkor kaptam választ, de most is az lenne a kérésem, hogy legyen kötelező ne egy évben egyszer mert az nem elég.
A fogadóórán feltettem azt a kérdést is, hogy van e kötelező tábla nyilvántartás? Sok
kresz-tábla eltűnik oszloppal, beton tuskóval együtt kiveszik. A bűncselekmény fogalmát is kimerítik, ha olyan tábla van rajta. 2011. november 23-i válaszlevélben azt írták,
hogy folyamatban van önkormányzati kezelésű utakon található közlekedési jelzőtáblák felmérése, a beérkező adatok egy új digitális adatbázisba kerülnek bevezetésre. Legutolsó információm szerint ez még mindig csak tervezetbe van.
Toldi Balázs polgármester válaszában elmondta, hogy bevezetésre még nem került,
tervezet van és nincs nyilvántartás.
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Orovecz Ferenc Olivér megkérdezte, hogy van e kimutatás az ellopott, megrongált
tárgyak pótlásának összegéről és mikor kötelező feljelentés? Akár az elmúlt négy évre
is lehetne, vagy vajon mennyibe kerül a városnak a kerékpárúton hét tábla tűnt el
egymás után.
Tudomása szerint, valamilyen térfigyelő kamera rendszer lesz, milyen lesz és az összegéről lehet e tudni?
Toldi Balázs polgármester válaszában elmondta, hogy pályázat volt beadva, de
nem nyert.
Orovecz Ferenc Olivér elmondta, hogy beszélt a Polgárőrség vezetőjével, ő javasolt
volna ez bizonyos, nem a drágább összegű egy jóval kevesebb összegért, ő nem
kapott visszajelzést, hogy miért nem lett az ő általuk javasolt kamera, vagy térfigyelő
rendszernek a kialakítása?
Egyszer szüneteltették a Gyomaendrődi Hirmondó megjelenését, majd újra megjelent, hogy tájékoztatás kötelesség. Sajnos Gyomaendrődön nem mindenről, vagy
nem megfelelően tájékoztatnak. Miért nem lett a Hírmondón keresztül tájékoztatva a
lakosság a közmeghallgatás idejéről? A következő Hírmondóba, ha lehetne arról tájékoztassák a lakosságot, hogy az aluljárónál a pennys gyalogátkelőhely sajnos csak
kijelölt átkelőhely maradt, mellette az átvezetést nem lehetett megoldani. Kérte az
iskola igazgatókat, hogy a diákokat illetve a szülőket tájékoztassák.
Elhangzott a MÁV menetrend, sajnos elképzelhető, hogy nem óránként fog közlekedni bizonyos vonat, de van egy olyan a 2011-es válaszlevélben a vasúti menetrend módosításával kapcsolatos kéréseimet a soron következő menetrend egyeztető
tárgyaláson az önkormányzat által delegált személy átadja az illetékes közlekedés
szervező iroda munkatársai részére. Sajnos az aláírásgyűjtéssel kért menetrend módosítás, miért ment el az ügyintéző a MÁV-os egyeztetésre úgy, hogy nem tudott a lakossági kérelemről, a mai napig nem kaptam rá választ.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ahogy már említette célszerű lenne bekapcsolni a Volán társaságokat a személyszállításban, illetve a távolsági járatok bekapcsolásába. Senkinek nem szabad elfelejteni, hogy ezek gazdasági társaságok,
amelyek profit alapon üzemeltetnek. Nem véletlenül szüntetnek meg járatokat, vagy
indítanak el járatokat. Ha arról beszélünk, hogy kerüljön vissza Gyomaendrőd-Szeged
buszközlekedés, akkor azt támogatom, hiszen rengeteg gyomaendrődi fiatal jár Szegedre tanulni és vissza. Ezekről egyeztetni kell, meg kell keresni a Volán társaságokat,
hogy biztosítsák a járatokat. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ők valószínűleg gazdaságossági alapon fognak dönteni. A MÁV nem véletlenül szüntet meg járatokat, a minap lehetett hallani, hogy járatokat akarnak megszüntetni, mert gazdaságtalanul üzemel, nincs kihasználva. Több összetevője van, hogy egy járat miért
gazdaságos és miért nem, ettől függetlenül akik eldöntik, hogy melyik járatot szüntetik meg, azok azt fogják figyelembe venni, hogy annak a gazdasági társaságnak az
a járat üzemeltetése mennyi profitot hoz, vagy mennyi veszteséget termel. Meg kell
tenni mindent annak érdekében, hogy a Gyomaendrődön élők, innen tanulni, dolgozni járók minél könnyebben minél kényelmesebben, minél egyszerűbb módon jussanak el a munkahelyükre, iskolájukba azonban ez nem csak a Képviselő-testület és
nem csak a polgármester személyétől illetve akaratától függ hanem a másik oldal, a
gazdasági társaságot irányító személyek elképzeléseitől és azoktól a számoktól amiket azok a járatok produkálnak. Ez fontos dolog mindkét fél számára. Fontos nekünk
mert be tudjuk kapcsolni Gyomaendrődöt az ország vérkeringésébe, másrészt fontos
a gazdasági társaságnak, hiszen ő veszteséget nem akar termelni.
Meg fogom tenni a szükséges lépéseket.
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Az OTP-nél lévő vízelvezetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az egy magántulajdonú ház, amennyiben baleset veszélyes lehet őt arra kérni, hogy változtassa ezt meg
és oldja meg ennek a csapadékvíz elvezetésnek a módját.
Az Egészségügyi Intézmény kerékpártárolóját illetve a postánál a vízelvezetés meg
kell nézni. A nemrég átadott kerékpárútnál több kereszteződésben is probléma van
a víz elvezetésével. Ezt jeleztem a Városüzemeltetési Osztály felé ők azt mondták,
hogy nincs olyan csapadékvíz elvezető nyílás, amely ezt meg tudná oldani, vagy
messze van a kereszteződéstől, vagy nem oda lejt a kereszteződés. Lehet rá megoldást találni, valahogy el lehet onnan vinni azt a vizet, hogy ne ott álljon meg mindig.
A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban Jegyző úr fog választ adni, hogy a polgárőrök
kérése miért nem érkezett válasz, vagy ha érkezett akkor milyen formában.
A tájékoztatásról elmondta, hogy a honlapon nagyon sok információ megtalálható,
sok dicséretet kaptunk már azért, hogy mennyire informatív a honlapunk. Vannak
olyan személyek, akik nem férnek hozzá az internethez, értelem szerint ők valószínűleg a hírmondóból tudnak dolgokról értesülni, információhoz jutni. A Hírmondó be
van tervezve a jövő évi költségvetésben még nem tudható, hogy minden hónapban
meg fog e jelenni, vagy kéthavonta.
A Penny kijelölt gyalogátkelőhellyel kapcsolatban elmondta, hogy aki részt vesz a
forgalomban és közlekedik az tisztában van a közlekedési szabályokkal. Volt a rendőrségnek egy kampánya arra, hogy a kerékpár csak tolva szabályos a gyalogos átkelőhelyen, kerékpározva nem.
Ehhez tartozik egy közlekedési kultúra, ez Magyarországon olyan szinten áll, amilyenen, ez nem csak önkormányzati feladat, hogy hogyan kell áttolni a kerékpárt. A
következő Hírmondóba bele fogjuk ezt tenni és az iskolaigazgatók tájékoztatni fogják
a diákokat.
A menetrend módosításra, hogy úgy ment el az ügyintéző, hogy nem volt nála a kérelem, erről nem tudok bővebb információt nyújtani.
Orovecz Ferenc Olivér elmondta, hogy az Ipartelep út sarkánál ki van téve egy olyan
tábla, hogy tolva szabályos, hajtva tilos. Az aluljárónak a kerékpár úti szakaszán. A
másik irányból sajnos nem megfelelő helyen van véleményem szerint a kerékpárút
vége tábla. A Fő úton, ahol keskeny a Zrínyi utcától errefelé haladva gyalogos kerékpárútnak van feltüntetve, pedig a másik oldalon széles járda van, a Bajcsy Zsilinszky úton, ahol szélesebb és közvetlen az ingatlan kapu zsalugáteres ablakos házak
előtt van a kerékpárút, ott csak kerékpárút tábla van, pont fordítva kellene. Azon a
részen ahol az ingatlanból kilépnek az emberek, ott 30 km/h-val haladhatnak a kerékpárosok lakott területen belül. Már ez is megoldás, hogy a két táblát megcserélik.
A buszjárattal kapcsolatban elmondta, hogy konkrétan megvan a Miskolc-Szeged
buszjárat, tehát az nem egy új buszjárat lenne, csak az Endrődi Népháznál áll meg,
csak át kellene jönni Gyomára. Alpolgármester asszony tájékoztatott, hogy az Egészségügyi Intézményhez azért nem lehet autóbusz járatot most, mert ott ki kell alakítani
a megállót. Egy másik megállónál meg csak letettek egy oszlopot meg egy táblát,
tehát érdekes, hogy az egyik helyen nem kellett.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy de buszforduló kell. Van hozzá közel buszmegálló, biztos, hogy nehéz azoknak akik mozgásukban korlátozva vannak eljutni az
intézménybe, de nemcsak egy táblát kell oda lerakni. Endrődről átjönni a távolsági
busznak és vissza pedig + 20 km.
Jenei Bálint a hat holtág halasításával összefüggően elmondta, hogy mint a Kecsegés zugi holtág egyesület még nem volt olyan év az elmúlt időszakban, hogy legalább 3 M Ft-ot ne fordítottak volna a halasításra, a korábbi években mikor többen
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jöttek a vidékiek is akkor meg még többet is. Ha ezt összevetem az elmondottakkal
akkor a hat holtágnál legalább 20 M Ft reális amit halasításra kell fordítani.
Megkérdezte, hogy annak idején mikor a holtág rehabilitációs program elindult akkor készültek tervek, melyek között szerepelt a Kecsegés zugi holtág is. Akkor áron
olyan 100 M Ft értékben, elképzelhető, hogy lesz még ilyen pályázati lehetőség?
Az oda vezető út az önkormányzat útja, annak idején egy közös összefogással épült
meg több mint 20 éve. Az egyesület küszködik ennek a fenntartásával, de nem fog
így megmaradni járható útnak. A 150 tagnak 70 %-a vidéki, akik ezt nehezményezik,
ha ebben is lenne pályázati lehetőség, vagy valamilyen formában tudna segíteni az
önkormányzat, mert a környezetvédelmi pályázaton kapott 600 e Ft körüli összeg
mindig egy kis szakaszra jó csak.
A járdákkal kapcsolatban elmondta, hogy a 2006-os választásokat követően a közmeghallgatáson felvetette, hogy a városnak van egy főbejárata a vasúttól és ott a
lakótelep előtti járda az közel életveszélyes állapotban volt már akkor is. Most némi
javítgatás itt-ott történt. Nem történt 8 év alatt gyakorlatilag semmi.
A központi kommunikációból olyat lehet hallani, hogy a lakhatási támogatás mint
olyan meg fog szűnni, ez tényleg így van? A nagycsaládosoknak ez hatalmas problémát fog okozni. Akár az országgyűlési képviselőn keresztül is jó volna képviselni,
hogy ez egy járhatatlan út véleményem szerint.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a Kecsegési út biztosan felújítást igényel,
forrása még nem tudható. Van egy településfejlesztési operatív programunk, amiben
a holtágak illetve az ahhoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések be vannak írva projektelemként. Amikor véglegessé válik az operatív program akkor tudunk beszélni arról,
hogy ebbe mi fér bele. Értelem szerűen a turisztikához először el kell jutni ha lesz pályázat akkor az úthálózat fejlesztését is lehet majd valamilyen szinten finanszírozni,
fejleszteni.
A holtágra a ráfordítás minimum 20 M Ft, a Zöldpark Kft 14 M Ft-al kalkulált és 16 M Ft
árbevétellel. Ha 20M Ft-ot mond egy hozzáértő ember, akkor a bevétel sem reked
meg a 16 M Ft-on, mert akkor első évben nemcsak a kártérítés összege fogja a mínuszt jelenteni, hanem a ráfordítások mértéke is. Ezt a témát majd körül kell járni.
A Vásártéri lakótelep járda és egyéb útfelújításokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
következő évi közfoglalkoztatási projektelemek közé beépítettünk egy olyan projektelemet, amelyben járda és parkoló építéseket tartalmaz. Következő év márciustól,
ha elfogadják akkor kezdődnek el a munkák, így elég sok parkoló és járda újulhat
meg. Hozzátéve, hogy olyan felügyeletet kapjanak a közfoglalkoztatottak, akik
szakmailag hozzáértők.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a szociális rendszer valóban jelentős mértékben átalakul. Sok olyan ellátás kerül át a járáshoz, ami eddig önkormányzati hatáskörben volt. 2015-ben nyílik meg a lehetősége az önkormányzatoknak, hogy az
önkormányzati szociális ellátórendszer kialakítsák. Ennek egy része lesz a lakhatási
támogatás, amit korábban az önkormányzat adott. A normatív alapú lakásfenntartási támogatás átkerül a járási hivatalhoz.
Nagy Endréné a szemétgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy mit mibe gyűjtsünk
ezt komolyabban kellene meghatározni, mert a kiküldött papír alapján nem egyértelmű.
Három héttel ezelőtt a kapubejárónknál a szennyvíz eltört egy méteres szakaszon.
Értesítette a szennyvizeseket, akik fél óra alatt ott voltak. A legrosszabb időben esőben, szélben, és itt szeretné köszönetét háláját kifejezni annak az öt embernek, akik
ott helyreállítottak. Rongyokkal volt tele, meg egyéb szemetekkel, elmondták az emberek, hogy ez a 3. ilyen nagyobb csőtörés a városban, de a döglött kiskutyától az
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állati belsőségtől a felszabdalt nagykabáttól a pelenkák halmazától minden volt már
az előző két helyen. Itt rongyok voltak. Feltételezem, hogy azért, mert ha nem tudja
hová tenni, a kukába nem teheti. Ha többmindent lehetne a kukába tenni, például
rongyokat stb úgy kellene, hogy amikor meg volt az ősszel hirdetve a szemétgyűjtés
akkor is én szóltam be, hogy jönnek e a szemétért? Jobban kellene ezt is megszervezni.
Elmondta továbbá, hogy a Szabadság téren az óra évek óta nem jól jár. Nem lehetne, hogy az működjön,
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy volt ma a szerviz és szerelték az órát. Lehet, hogy azt az órát ki kell majd cserélni.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy tételesen nem tudja felsorolni, hogy mit
lehet a kukába tenni, de a közegészségügyi jogszabályok szabályozzák azt, hogy
milyen hulladékot lehet a kukába tenni. Kabátot és rongyot igen, állat tetemeket
nem megvan a kijelölt hely. A lakossági fegyelem eltérő és valóban kerülhetnek ilyenek a rendszerbe, amik problémát okozhatnak. A szemétszállítási rendszer is kötelező
heti egy alkalommal pont a közegészségügyi jogszabályok miatt határoz egy EÜEM
rendelet úgy, hogy heti szemétszállítás kötelező pont a bomlékony anyagok elszállítása miatt.
Vaszkó Katalin megkérdezte a lakótelepi focipályával kapcsolatban, hogy lesz e
lehetőség világításra? Kerékpármegőrző a vasútállomáson, gyalogátkelő a lakótelepnél, mikor nem lesz szemét az utcán? Lomtalanítás pótlása. A kukadíj olcsóbb lesz
vagy drágább? Tiszta ivóvízünk mikor lesz? Sok ártézi kút volt a városban, lenne lehetőség újra megnyitni egy párat? Az lenne még a kérdés, hogy március 1-én újra választás lesz az 5. körzetben, ezt kinek kell fizetni? Szívesen vennék az emberek, hogy
akik értékes munkát végeztek itt Gyomaendrődön a munkájukat tisztességgel, becsülettel végezték magas fokon, ha másképpen nem akkor egy perces, félperces
főhajtással megemlékeznénk rólunk. Stef tanár úr, Dombos Laci bácsi sorolhatnám
még a neveket.
Toldi Balázs polgármester válaszában elmondta, hogy a következő évre be van tervezve a világítás a focipályára. A következő évi közfoglalkoztatásba be van tervezve
egy fedett kerékpártároló elkészítése. Lehet, hogy ez őrzött is lesz. Lakótelepen gyalogátkelő, ezzel még nem foglalkozott a Képviselő-testület. Lomtalanítás idén már
nem lesz. A kukadíj központilag van meghatározva ennek a közszolgáltatásnak a
díja. 2015 évben az első félévben nem lesz változás.
Egyeztettem az Alföldvíz Zrt ügyvezető igazgatójával, amennyiben Gyomaendrőd
területén valahol az ivóvíz minőségével probléma van azt jelenteni kell a hivatalban,
mi pedig továbbítjuk feléjük. A probléma az, hogy ez a rendszer nem mai. Többször
tisztítják a rendszert. Minél gyorsabban jut el a probléma annál gyorsabban tudnak
intézkedni, javítani a vízminőségen.
Az időközi választás költségei nem a várost terhelik.
Gózan Sándor képviselő elmondta, hogy a Gyomaendrődön átutazó illetve helyi
lakosok is nagyon szépnek találják a Fő út és a Bajcsy Zs. út kereszteződésében lévő
díszt. Köszönjük azt a szép díszt.
Betkó József képviselő Garamvölgyi Sándor illetve Jenei Bálint felvetéseire reagálva
elmondta, hogy Polgármester úr korrekt választ adott, de szeretné kiegészíteni. A Kecsegés és a Torzsás összehasonlítása, a Kecsegés zugban évi 3-3,5M Ft-ot költenek a
halasításra. Ők a tagdíj bevétel illetve a területi engedélyek bevételének 100%-át
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fordítják halasításra, plusz az adójuk 1% összegek. Ez évente 6 6,5 mázsa hal /HA. Ha
15 évvel ezelőtt a Kecsegési egyesület nem fog össze és nem fizeti ki a kártérítést a
szövetkezetnek a Kecsegés pont ott tartana most mint a Torzsás, vagy mint a másik
öt holtág. Jelenleg a HTSZ halászati terve szerint a telepítés 10kg/HA. A mi halászati
tervünkben amit a Zöldpark kft beadott első évben 200kg/HA tervezünk átlagba.
Amit Jenei Bálint felvetett 20 M Ft az ennek a duplája lenne. 10kg/HA vagy 200
kg/HA. 144/2014 (III.27.) illetve 410/2014 (VIII.28.) határozatok szerint a hat holtágak
halászati jogát nem kívánja meghosszabbítani a testület, hanem saját maga kívánja
hasznosítani. Vajon miért van előttünk újra ez a napirendi pont? A szövetkezet tett
egy ajánlatot az önkormányzat részére, üzletpolitikáját folytatva a nesze semmi fogd
meg jól. „Szövetkezetünk megajánlja a szerződés meghosszabbítása esetén a díj
megemelését. Vállaljuk, hogy 2015. évre bruttó 2 M Ft bérleti díjat fizetünk.” Ez a 2 M
Ft a költségvetésbe be van tervezve, az Önök adójából fizetjük, pontosan ennyibe
kerül a holtágak kezelése, amit az önkormányzat fizet. „Vállaljuk továbbá, hogy 2015.
december 31-én lejáró haszonbérlet esetén lemondunk a törvény által biztosított kártalanítási igényünkről. A kártalanítási igény 13M Ft+ÁFA.” Csak azért mond le erről,
mivel a jogi szakértőjük felvilágosította őket hogy ez a 13 M Ft egy per esetében a 0
Ft felé fog közelíteni esetleg mínuszos lesz. „Továbbra is horgászcélú halgazdálkodást
folytatunk. A halászatot elsősorban a tájidegen halak csökkentése érdekében végezzük.” Egy együttműködési megállapodás értelmében, amely a Torzsási egyesület
és a szövetkezet között történt: „A halász által megfogható halak: busa, keszeg, kárász, törpeharcsa, harcsa, csuka, süllő, 3 kg-nál nagyobb ponty, amur, valamint a
sérült halak.” Tehát minden halat kivehet. December 18-án ez a 11 ember fogja eldönteni azt, hogy marad minden a régiben, vagy átveszi a holtágak kezelését. Két
bizottsági ülés volt eddig a Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság, a Körösök Vidékéért azon tagjai, akiknek módjukban állt szavazni ebben a két bizottságban egyikőjük sem támogatta azt, hogy az önkormányzat vegye át a holtágakat.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ha korrekten tájékoztatta a lakosságot
akkor elvárta volna fordítva is, bizottsági ülésen már elmondta a szempontokat. Vannak olyan képviselők a jelenlegi testületben, akik úgy gondolják, hogy 15 M Ft-ot
csak úgy letétbe lehet helyezni, ki lehet venni a költségvetésből anélkül, hogy testületi döntés születne róla. Ez nem így van, hiszen közpénzekkel dolgozunk amivel el kell
számolni. Letétbe kell helyezni, addig amíg valamelyik fél nem tudja érvényesíteni az
akaratát. Az egyértelműen látszik, hogy vita van a két fél között a kártérítési összeg
mértékéről. A 15,5 M Ft addig ügyvédi letétben marad, amíg valószínűleg bírósági
döntés nem születik arról, hogy mekkora összeggel kell nekünk kártéríteni a szövetkezet. A testületben senki nem véli, hogy nem kell kártérítést fizetni ez vita tárgya. Ennek
az összegnek a kamata, amit számolunk, mondjuk 2 %-al 300 e Ft, amit mindenképpen elveszítjük, hiszen nem a mi számlánkon van a pénz. Amennyiben helyesek a
Zöldpark számításai és bruttó 2 M Ft nyereségünk lesz a következő évben a halászati
jogok hasznosításából, ha ebből levonom a 300 e Ft-ot az 1,7M Ft, ha levonom a kártérítés összegét mondjuk 2 M Ft-ot akkor már 0-n sem vagyunk. Ehhez képest volt egy
olyan javaslat, hogy a szövetkezet 1,5 M Ft ért telepít halakat. Amit ha elbukunk és
egy évig nem változik semmi, bruttó 2 M Ft ot még fizetnek. Tehát ebben az esetben
plusz 2 M Ft-al zárjuk az évet 2015-ben, abban az esetben, ha azok a számítások amit
a Zöldpark Kft elénk tárt helyesek. Ezek a feltételezések ingatag lábakon állnak, mind
a halászati jogok értékesítésének a bevétele, mind a kiadási oldala. A nyereség lehet
5-10-20 M Ft de lehet 0 is. Hiszen a Kft nincs felkészülve arra, hiszen a tevékenységében eddig nem volt benne, egy kolléga foglalkozott eddig a holtágak kezelésével.
2016. január 1-től egy felkészített nonprofit kft-vel tudnánk hasznosítani a holtágakat.
Megegyezik a véleményünk abban, hogy az önkormányzatnak ezt a hat holtágat
vissza kell vennie, annál is inkább, mivel a tervek szerint a közfoglalkoztatásban bizo-
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nyos holtágakat jól tudnánk hasznosítani. Fel tudnánk készíteni ezeket a holtágakat
arra, hogy azokat a turistákat, azokat a lehetőségeket kiaknázzuk minél gyorsabban,
amiket a holtágak rejtenek. Egy vita van köztünk, hogy ez 2015. január 1-től vagy
2016. január 1-től legyen. A Körösök Vidékéért Egyesület tagjainak az a véleménye,
hogy egy jobban átgondolt esetleg több biztos bevétellel járó megoldás célszerűbb
lehet, mint egy olyan megoldás, amelynek nincs még meg pontosan kidolgozva a
tematikája, több bizonytalan lábon áll. Lehet, hogy ez a bizonytalan láb több bevételt is jelent. A Képviselő-testület 11 tagja egyetért abban, hogy a holtágakat vissza
kell venni, egy a kérdés, hogy ez most biztos 2 M Ft vagy bizonytalan valamennyi.
Testületi ülésig ez el fog dőlni.
Betkó József képviselő reagálásában elmondta, hogy ismerve a szövetkezet üzlet
politikáját, ebben az ajánlatban már megér neki 17 M Ft-ot ez a hat holtág egy évre,
neki megéri, nekünk nem? Ne legyünk naívak, ha most megkapja egy évre, egy év
múlva lesz valaki a Körösök Vidékéért Egyesületből aki javasolni fogja, hogy adjuk
neki még négy évre vagy húszra.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy ezek feltételezések ezeket nem árt bebizonyítani. A szövetkezet most aláírná azt, hogy 2016. január 1-től lemond a használati
jogról.
Garamvölgyi Sándor megkérdezte, hogy valaki elolvasta az új halászati és horgászati
törvényt? Az összeférhető, hogy halászat is folyik rajta meg horgászat is?
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a törvényben vannak bizonyos halászati
formák amiket megtűr a törvény egyébként pedig a horgászatnak rendeli alá. Itt
nem erről van szó, hanem arról az egy kérdésről van szó, hogy ez a halászati joggal
kapcsolatos kártalanítás az mikortól vagy az önkormányzatot terheli e.
Garamvölgyi Sándor elmondta, hogy nekik idén is megért volna 40 e Ft-ot tavaly,
meg 120 e Ft-ot mert ennyit fizettek a halászok. Az nem pénz azért amennyi halat
elvittek onnan. Következő évre nem lehet egy olyan kitételt tenni, hogy először nekünk ajánlják fel a lehalászást?
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy van egy halászati haszonbérleti szerződés, amely 2014. december 31-én jár le és a szerződésnek megfelelően van a
szövetkezetnek és az ott horgászóknak is bizonyos jogosultságai. Ebbe az önkormányzat nem tud beavatkozni. Rendezni kell, hogy ennek az egy évnek a halászati haszonbér hasznosítása hogyan és milyen módon történik. Jelenleg is van egy értesítési
kötelezettség az önkormányzat irányába a szövetkezet részéről. Ebbe lehet bevonni
az egyesületeket.
Betkó József megkérdezte, hogy vagyonkezelői szerződése volt a szövetkezetnek
vagy bérleti szerződése, jogosult e bérbeadni a holtágakat.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy halászati haszonbérnek a bérbe adása történt meg, ez a szerződésben benne van, hogy további
alhaszonbérletbe nem adhatja ezeket a vizeket. Hogy milyen szerződés van közöttük
ezt látni kellene, ha kell külső jogi szakértőt vonunk be. Sajnos ebbe az idő intervallumban olyan jelentősége nincsen, hiszen egy lejárt haszonbérleti szerződésről van
szó. Alhaszonbérletbe adás azt eredményezi, hogy rendkívüli felmondással felmondhatná az önkormányzat ezeket a haszonbérleti szerződéseket. Mivel az idő lejárt,
ezért túl sok értelme a rendkívüli felmondásnak nincsen, hiszen 2014. december 31-
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nél korábbi időpontra nem tudná felmondani az önkormányzat a szerződést. A korábban hatályos halászati törvény szerint egyértelműen megállapítható, hogy megnyílik a haszonbérlő számára a benne maradó hal irányában a kártalanítási kötelezettség. az összeget szakértők fogják eldönteni. Ez egyébként a kártalanítás összegét
nem befolyásolja, mert annak összege a holtágban lévő halhoz kapcsolódik.
Toldi Balázs polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és a közmeghallgatást bezárta.
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