GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
14/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
december 2-i közmeghallgatásáról, a Városháza Vitéz Váry József termében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Dávidné Csontos
Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor, Szujó
Zsolt, Vasas György Péter és Weigert László képviselők
Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László,
Enyedi László osztályvezetők,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti központ vezetője,
Véháné Jánosik Zsuzsanna a Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője,
Vaszkó Katalin és Orovecz Olivér helyi lakosok,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

17:00-18:31

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a mai nap 17 órára összehívott
közmeghallgatáson megjelent képviselőket, jegyző nőt, aljegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit és az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Hiányzott az ülésről Betkó József képviselő.
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Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Farkas Zoltánné és Vasas
György Péter képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
358/2021. (XII. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Farkas Zoltánné és Vasas György
Péter képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 54. §-a alapján a képviselő-testületnek évente
legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani, melyen a
választópolgároknak lehetősége van közérdekű kérdéseket és javaslatokat tenni.
Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt
napon belül választ kell adni.
A közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjairól
2. Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculati pályázat kiírás
módosítása
3. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Megkérdezte van-e más javaslat, kérés a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés
napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
359/2021. (XII. 2.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési
programjairól
2. Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculati pályázat
kiírás módosítása
3. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjairól
(szóbeli előterjesztés)
Toldi Balázs polgármester elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is stabil
gazdálkodás jellemezte önkormányzatunkat. A kiadásaink és bevételeink
egyensúlyban voltak. Az idei évre 411 millió Ft adóbevételt tervezett az
önkormányzat, melyből október végéig 427 millió Ft realizálódott. Ez azt jelenti, hogy
október végéig több bevételünk realizálódott, mint amit meghatároztunk a
költségvetésben. Ez elsősorban az iparűzési adó bevételek növekedéséből adódott.
Szeptember végéig közel 86 millió Ft értékű munka valósult meg a tervezett
felújításokból. Ezek voltak a gyepmesteri telep felújítása, Fő út 80. sz. alatti épület
tetőfelújítása, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde épületének külső nyílászáró cseréje, útés járdafelújítások, Jókai úti épület - Aranka játékbaba múzeum - korszerűsítése,
valamint ivóvíz és szennyvíz hálózati rendszer rekonstrukciós munkák.
A tervezett beruházások közel 212 millió Ft értékben teljesültek, melyek közül a
legnagyobb a Liget Fürdő és Kemping fejlesztésének előkészítési munkái. Ezek közül
volt ingatlan vásárlás 40 millió Ft összegben, eszközvásárlás 7 millió Ft értékben, és
engedélyes és kiviteli tervek készítése 79.312 ezer Ft értékben. Társasház tervezésre
5.969 ezer Ft került kifizetésre. Kisbusz vásárlására került sor 5 millió Ft értékben.
Ingatlan vásárlásokra is sor került a Vízműsori lakások kiváltása miatt, ami 7.7 millió
Ft-ba került. Kialakításra került egy játszótér a Szabadság téren. A Danzugi és a Peresi
holtág útjait stabilizálták 8 millió Ft értékben. A Tipegőkert Bölcsőde építése is ebben
az évben fejeződött be.
2022-ben is elkészül az önkormányzat költségvetési koncepciója. A kiadások
jelentősen nőni fognak 2022-ben, leginkább befolyásoló tényező a minimálbér és a
garantált bérminimum összegének a változása, mely kb. 40-45 millió Ft többletkiadást
eredményez a költségvetésben. Nőni fog a Mobilbusz Kft-nek fizetendő kiegészítés
összege, havi szinten 250 ezer forinttal, éves szinten 2 millió forinttal. Így évente 24
millió forintot igényel a helyi járatú buszjárat.
Az ügyeleti ellátás díja is emelkedni fog. Éves szinten a szolgáltatás 22 millió forint
önkormányzati kiegészítést igényel. Várhatóan nőni fognak az energia árak.
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Az Egyetemes szolgáltatáshoz fogunk csatlakozni, így várhatóan 31,5 ft/kw kell
fizetnünk, ami kb. 10 millió Ft többletet fog jelenteni a következő évben.
A rendezvényekre 17 millió Ft-al többet szeretnénk költeni, illetve a közszolgáltatási
szerződés kereteiben ellátott feladatokra – zöldterület kezelés, hódúrás, gyepmesteri
telep működtetése - nagyságrendileg plusz 10 millió Ft-ot kell költenünk.
Ezekből a számokból következik, hogy 2022-ben közel 100 millió Ft mínusszal kell
számolni, koncepció szinten ezzel fognak találkozni a képviselők.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban.
Orovecz Olivér helyi lakos fontosnak tartotta, hogy a balesetveszélyes utak, járdák
helyreállítására, kátyúzásra úgy kellene pénzt betervezni, hogy azok megszűntetése
minél hamarabb megtörténhessen, ne csak az ősz folyamán, mert büntetőjogi
felelősséget von maga után.
Toldi Balázs polgármester a 2022. évre tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban
elmondta, hogy jelennek már meg felhívás tervezetek. Megjelent már az élhető
települések felhívása, önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése. A mai
napon jelent meg szociális város rehabilitáció, a belterületi úthálózatok fejlesztésére
vonatkozó pályázat, illetve a Bölcsődei és az Óvodai épületek energetikai fejlesztésére
irányuló felhívás. A pályázatok benyújtási határideje január 14. illetve van, amire
március 1-től lehet pályázni.
Tájékoztatásul részletesebben szólt az említett fejlesztési elképzelésekről.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a tájékozatót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
360/2021. (XII. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési
programjairól szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculati pályázat kiírás
módosítása
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(szóbeli előterjesztés)
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Képviselő-testület 2021. októberi ülésén
pályázati felhívást fogadott el Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat
megalkotására.
A pályázatok beérkezési határideje 2021. november 30. volt. A határnapig 19 pályázat
érkezett be. A pályázatok értékelésének és elbírálásának határidejét az előzetesen
ismert decemberi képviselő-testületi ülés dátumához határoztuk meg december 17ével, az eredményhirdetés határideje pedig december 20. volt. A pályázat kiírását
követően módosult a Képviselő-testület 2021. decemberi ülésének dátuma, december
21. napjára, így ennek megfelelően kerülne módosításra a pályázat elbírálási és
eredményhirdetési határideje 2021. december 22-re.
Ismertette a döntési javaslatot, majd felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
361/2021. (XII. 2.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 292/2021.
(X. 28.) Gye. Kt. határozatával elfogadott Gyomaendrőd Város
turisztikai jellegű logójának és arculatának megalkotására kiírt
pályázat elbírálásának és eredményhirdetésének határidejét az
alábbiak szerint módosítja:
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület a 2021. december 21-i
ülésén értékeli és bírálja el.
Eredményhirdetés: 2021. december 22. Az eredményt a Kiíró a város
honlapján, a www.gyomaendrod.hu weboldalon, 2021. december 22én 24 óráig teszi közzé.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Toldi Balázs polgármester megadta a hozzászólás lehetőségét elsőként a képviselőtestület tagjainak, majd az érdeklődő helyi lakosoknak.
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában az alábbi kérdéseket, észrevételeket
tette:
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Örömmel hallgatta, hogy a Vásártéri lakótelepnél járda felújítások lesznek és a
játszóteret is felújítják.
Véleménye szerint az óvoda és bölcsőde környékén elhelyezett szelektív
hulladéktároló nem jó helyen van, azt át kellene helyezni.
A köztéri hulladéktárolókba levő kukazsákok rögzítésére valamilyen megoldást
kellene találni,- a zsákok belecsúsznak a kukába.
Hiányolta, hogy a lakosság nem kapott tájékoztatást polgármester úrtól arról, hogy a
városban hogy állunk a koronavírus elleni oltással, hány fő halálozott el Covidban.
Nagyon sok probléma van a gyógyszer felírással. Sok lakos felkereste ezzel a
panasszal, hogy naponta tízszer, hússzor hívják a háziorvosokat telefonon és azt nem
veszi fel senki. Van, akinek 10-13 féle gyógyszere van, és képtelen hozzájutni, a
rendelőbe meg nem mer bemenni, mert fél a Covid-tól.
A lakótelepen lévő játszótéren nagyon sok az eldobált üvegszilánk, a szemét, a
lakosok szedik össze. Jó lenne, ha a közterület felügyelő gyakrabban ellenőrizné a
környéket.
A Penny parkolóban, a kerékpárút mellé kérte, hogy helyezzenek el egy köztéri kukát.
Nagyon sok az eldobált szemét.
Kérte, hogy a kutya sétáltatók, főleg a lakótelepen a kutyapiszkot egy zacskóba
szedjék fel és tegyék a kukába.
Az óvodához vezető utat is jó lenne, ha újra aszfaltoznák, azt nagyon sokan
használják, nem csak a lakótelepen élők.
Az optikai kábelfektetés miatt a 22-es épülettől a garázsokig járhatatlan az út,
áldatlan állapotok vannak. Érdemes lenne az illetékeseknek kimenni és megnézni.
Kívánt mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, békét és vírusmentes napokat.
Toldi Balázs polgármester reagálva a felvetésekre elmondta, az optikai
kábelfektetéssel kapcsolatban több hasonló lakossági bejelentés is érkezett. Jelenleg
két kivitelező végzi ezt a munkát a városban. Mivel nem az önkormányzat a beruházó,
így a közterület helyreállítását, és annak megfelelő célú használatát szokták
ellenőrizni. A hivatalban a városüzemeltetési osztály munkatársa kapcsolatot tart a
beruházókkal és továbbítja feléjük a lakossági bejelentéseket, panaszokat. Arra kérte
a lakosokat, hogy a továbbiakban is éljenek jelzéssel, akár telefonon, akár e-mailben,
mert ezzel segítik a hivatal munkáját is, mert így könnyebben be tudják jelenteni a
kivitelezőnek.
A Penny parkolóba a kuka elhelyezése megoldható. A köztéri kukákba a zsákok
rögzítésének módjára keresni fognak valami megoldást. A szelektív hulladékgyűjtő
áthelyezésének lehetőségét a szolgáltatóval közösen meg fogják vizsgálni.
A játszótér tisztántartását megköszönik az ott élő lakosoknak, kérte, hogy ezt a
továbbiakban is tegyék meg, ebben is legyenek az önkormányzat segítéségére.
A Covid helyzetről heti rendszerességgel tájékoztatja a város lakóit a facebook
oldalán. Mindig az adott heti megbetegedéseket szokta közzé tenni, de azt, hogy
mennyien haltak meg Covidban, az nem közadat, az magánügy, az csak az érintett
családra tartozik.
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Dr. Magyar Hajnalka igazgató főorvos a gyógyszerfelírással kapcsolatos lakossági
panaszokra hangsúlyozta, a háziorvosi alapellátás az összeomlás határán áll, az
asszisztens nők napi 12 órát dolgoznak. Hosszú távon a telefonos gyógyszerfelírás
nem fog működni, hiába félnek a lakosok a Covid helyzettől. Nagyon sok olyan
háziorvosi körzet van, ahol 1 vezetékes telefon van és 1 mobil telefon. Egy orvos, egy
asszisztens egyszerre 1-1 telefonon tud beszélni. Egy covidos betegnél, amire
kikérdezi a háziorvos a beteget, és amire bejelentik a járványügynek, amire a
gyógyszereket felírják részére, amire a karantén szabályokat elmondják, az kb.
háromnegyed óra. Amíg egy covidos beteggel beszélnek telefonon, addig legalább
tíz másik nem fogadott hívás jön, és van olyan nap, hogy 25 covidos beteggel
találkoznak.
Hosszú távon a gyógyszerfelírásoknál a postaládás megoldás fog működni, minden
háziorvosnál van kitéve postaláda, amibe elhelyezhető a gyógyszert kérő lista. A
lakosságnak nem az utolsó pillanatban kell jelentkezni, mert elfogyott a gyógyszere,
hanem ebben a koronavírus helyzetben most mindenkinek legalább kétheti
gyógyszerrel kell rendelkezni. A jelen helyzetben a háziorvosoknak 2-3 napot vesz
igénybe a gyógyszerek felírása. Tehát toleranciát, és megértést kért a lakosságtól,
mindenkinek nagyon nehéz ebben a helyzetben, de a lakosságnak is segíteni kell a
háziorvosok irányába, mert a telefonos gyógyszerfelírás hosszú távon nem fog
működni.
Hangsúlyozta még, hogy altatót, nyugtatót és antibiotikumot bemondásra egyik
háziorvos sem fog felírni.
Orovecz Olivér helyi lakos előjáróban megkérdezte polgármester úrtól, hogy a MÁV
területi igazgatójával tudott-e beszélni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen. A nagylaposi állomásépület
műemlékké nyilvánításával kapcsolatban kereste meg az igazgatóságot, ahonnan azt
a választ kapta, hogy ez eléggé nagy terhet jelentene a MÁV-nak, ezzel ők nem
foglalkoznak. A helyi értékké nyilvánítás viszont a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.
A bontásokkal kapcsolatban pedig azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg a
Békéscsaba és a román határ közötti szakaszt fejlesztik, és ott vannak betervezve
bontások. Jelenpillanatban a gyomai állomás környékén lévő épületek közül egyik
bontását sem tervezik.
Orovecz Olivér helyi lakos még a MÁV-val kapcsolatban megjegyezte, hogy a
háromnapos ünnepeknél gond volt a fű, gaz kaszálás. A MÁV elmondása szerint,
amennyiben az önkormányzat jelzi, úgy a MÁV 24 óra alatt elvégzik a kaszálást.
Szépek az önkormányzat által kihelyezett virágosládák a vasútállomás környékén, de
a kerékpártárolónál az egyik úgy van elhelyezve, hogy akadályozza a tárolóhoz való
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bemenetelt. Még mindig kevés az új kerékpártároló, esetlegesen a mozgó posta
épületrészét meg lehetne nézni erre a célra.
Az útjavításokat és más munkálatokat az önkormányzatnak nem szabadna átvenni és
kifizetni, amíg azok minőségileg nem megfelelőek. Példaként említette a Vásártéri ltp.
31. épület előtti útszakaszt, vagy az üvegházhoz vezető bejárót, ami a térkövezés
során nem lett felújítva, vagy a Damjanich tér egyik végénél a kitaposott mély padka
ki lett javítva, de a másikvégén nem.
Kérdése volt, hogy a Pásztor János utcán a piactól a Kossuth utcáig elkészült
térkövezett útszakasz járdának vagy kerékpárútnak minősül e.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, járda.
Orovecz Olivér helyi lakos kérte, hogy akkor ezt publikálják a közösségi oldalakon,
hogy tudja a lakosság, ugyanis a kerékpárral ott közlekedő önkormányzati
dolgozókat nem, de a lakótelepen élőket megbüntetik ezért. A példamutató
közlekedéssel nagyon sokat lehetne segíteni. Ne kerékpározzanak ott.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, az említett útszakasz járdaként van
minősítve, de mindannyian tudjuk, hogy a Pásztor János út piaci napokon milyen
forgalmat bonyolít le, így az a 2 méter széles járda nagy segítségére van az ott
közlekedőknek –akár gyalogosan, akár kerékpárral - abban, hogy ott normálisan
lehessen közlekedni és minimálisra csökkenjen a balesetveszély. Oda soha nem
tudtak volna a szabványoknak megfelelő kerékpár utat építeni olyan költségekkel,
amit el is tudtak volna számolni a pályázatban. Ezt a megoldást választották, amiről
akkor egyeztetett is a rendőrséggel.
Példaként említette, hogy az Ipari parkban megépített út is járda, de amióta az
elkészült azt több százan használják naponta, növelve ezzel az ott közlekedők
biztonságérzetét.
Orovecz Oliver helyi lakos megjegyezte, hogy a jelenlegi szabályok szerint még a
postások sem közlekedhetnek kerékpárral a járdán. Amennyiben a rendőr
szabálytalanságot észlel azonnal köteles intézkedni.
További kerékpáros közlekedést érintő felvetése, hogy a Pásztor János út és a Fő út
kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyen bár a szabályok szerint a kerékpáros nem
köteles leszállni, de ennek ellenére a rendőr még is intézkedik.
Tudomása szerint a 2022. évi tervekben a Fő út Bajcsy Zsilinszky út kereszteződésébe
nem terveztek közlekedési jelzőtáblát.
A városban a közlekedés kétségbe ejtő. A feltételek, az utak, a járdák állapota
szörnyű. Ahol nincs hely két gépkocsi egymás melletti elhaladásához, akkor ott vagy
szélesíteni kellene az utat, vagy egyirányú forgalmat kijelölni. Példaként említette a
Nagy Sándor utcát, Lévai utcát, Tompa utcát a Fő út Bajcsy Zsilinszky utca között.
Ahol kitérnek az autók, ott letapossák az útpadkát. Az útjavítások során, sok helyen
kimaradtak az útkereszteződésben kitaposott ívek.
347

A Kossuth utcán, a lakótelep sarkán a víz miatt nem lehet közlekedni a járdán, áll a víz.
A Vásártéri ltp. A épület előtt a köztéri hulladékgyűjtőnek csak a váza van meg,
mellette pedig a betonjárda be van szakadva.
Felajánlott egy zsákos aszfaltot, amit annak idején egy képviselőtől kapott, hogy
Kossuth u D épület és a Vasútállomás közötti járdaszakaszt kijavítsa.
Kérdése volt, hogy valóban úgy van-e, hogy a lakosok nem csak anyagot kapnak a
járdajavításhoz, hanem, ha januárban jelentik a körzet képviselőjének, és akkor azt az
önkormányzat kijavítja. Az idősek nem tudják az ingatlanuk előtt kijavítani.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, kétféle járdajavítás van. Van egy
pályázati felhívás, amire az ingatlan tulajdonosok pályázhatnak a házuk előtt lévő
járdák felújítására. Ebben az esetben az önkormányzat a kiszámolt
anyagmennyiséggel tud segíteni, de a kivitelezést az ingatlan tulajdonosának kell
elvégezni. Ugyanakkor vannak önkormányzati önerős járdaépítések, melynek során, a
forgalmasabb területeken lévő járdákat próbálják meg felújítani. Ide kell érteni a
lakótelepen lévő járdákat is.
Orovecz Olivér helyi lakos a továbbiakban a Jókai utcában lévő Körös Látogató
Központ és a szomszédos 5 szám alatti ingatlan előtti járdaszakaszt említette, ami
szintén felújításra szorul.
Kérte, hogy a választókörzeti képviselők telefonos elérhetőségét tegyék közzé, hogy
balesetveszély esetén lehessen értesíteni őket.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, hogy a képviselő dönti el, hogy a
telefonszámának közzétételéhez hozzájárul-e. A közterületen tapasztalt esetleges
balesetveszélyt célszerűbb közvetlenül a hivatal városüzemeltetési osztályához
bejelenteni, vagy a Zöldpark Kft-hez, aki azt a balesetveszélyt akár azonnal el tudja
hárítani.
Orovecz Olivér helyi lakos megkérdezte, hogy miért nem lehet a felmart apró
aszfalttal és a kimaradt földdel feltölteni a hiányos útpadkákat. Példaként említette a
Kossuth úton a volt kenyérgyár előtti útszakaszt, illetve a Tompa Mihály utcán és a
Katona József utcán is van ilyen szakasz.
A csatorna fedlap melletti úthibák miért nincsenek kijavítva, főleg ha balesetveszélyes.
Például a Wesselényi utcán.
A balesetveszélyes helyet nem elég kijelölni, kitáblázni, hanem azt a legrövidebb időn
belül meg kell szüntetni. Kihez kell fordulni ilyen jelzéssel.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a Zöldpark Kft-nek kell jelezni. A
hétvégén volt egy aknafedlap, ami beszakadt. A problémát alpolgármester asszony
jelezte felé, ő pedig hívta ügyvezető urat, hogy menjen ki és szalagozza ki, hogy hétfő
reggelig ne legyen probléma. Ha nem olyan volumenű a balesetveszély, hogy
komolyabb beavatkozásra van szükség, akkor a Kft. fogja azt elhárítani.
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Orovecz Olivér helyi lakos további kérdése volt, hogy a kerékpárút síkosság
mentesítése kinek a feladata.
Jelezte továbbá, hogy a Fő úton a Kiss Bálint Általános Iskola előtti parkolóban megáll
a víz, de nem csak ott, hanem több útkereszteződésben is. Esetleg az út szándékos
bemarásával meg lehetne oldani a víz elvezetését.
Megkérdezte Gózan Sándor képviselő urat, megnézte-e, hogy a Jókai út Bajcsy
Zsilinszky út kereszteződésében, hogy van a szabályos közlekedés gyalogos átkelésre.
Ugyanakkor az Attila útról hogyan kell kerékpárosan a szemben lévő kerékpárútra
átmenni.
Gózan Sándor képviselő válaszolva elmondta a KRESZ 21. § szerint, gyalogosként
lakott területen belül, - akár főútvonal úttestén, - kellő körültekintéssel bárhol
átmehet. Kerékpárosként arról leszállva, áttolva szintén.
Az Attila utcából a szemközti kerékpárútra szintén ilyen módon, vagy a közelben lévő
kijelölt gyalogátkelőn lehet átjutni.
Orovecz Olivér helyi lakos további kérdése az volt, hogy a közterület felügyelő
mennyi időt tölt az iskolák előtti kijelölt gyalogátkelőhelyeknél, segítve a gyerekek
átjutását.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, tanítás idő alatt, minden reggel 7.15től 7.45-ig.
Orovecz Olivér helyi lakos sérelmezte, hogy a rendőrség részéről Gyomaendrődre
nem jutnak el a baleset megelőzési anyagok.
A Kossuth utcai vízelvezetéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy az új út felújításánál
lesz-e vízelvezetés. A 6-os Bisztróval szembeni részen mindig áll a víz.
A Hősök úton a Rákóczi út és az Arany János utca közötti szakaszon lesz-e
sebességkorlátozás, mert indokolt lenne.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a Kossuth út említett szakaszán nincs
helye csapadékvíz elvezetőnek egyik oldalon sem.
A településen nagyon sok helyen van sebességkorlátozás. A kérdezett útszakaszra
nem tervez az önkormányzat.
Orovecz Olivér helyi lakos felhívta a figyelmet, hogy a kerékpárúton a kerékpárral
történő kutyasétáltatás nagyon balesetveszélyes. Ezt, ha lehet, jelezzék a
rendőrségnek.
Felvetette még, hogy a Budapest felől érkező vonat nem éri el a 8 órakor induló
temetői buszjáratot. Jó lenne, ha a buszjárat indulási idejét későbbre tennék.
A Lévai úton az útpadka két helyen is balesetveszélyesen mély.
Kérte, hogy a Bajcsy Zsilinszky úton és a Posta elé is helyezzenek el köztéri
hulladékgyűjtőt.
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Elég sok a lakossági panasz a Posta előtti hosszú sorállás miatt.
Végezetül felajánlotta „Békés Megye Sportévkönyve 95 „című könyvet a Határ Győző
Városi Könyvtárnak, amibe az akkori kézilabda csapatról fotók vannak.
Ismételten megköszönte, azoknak, akik a „Gyomaendrőd Labdarúgás Krónikája 19052020” című könyvhöz munkájukkal vagy egyéb úton hozzájárultak.
Vaszkó Katalin helyi lakos elmondta, hogy szeretnének kérni a lakótelepre a Pásztor
János szobortól a volt kenyérgyárig egy kijelölt gyalogátkelőt.
Kérdése volt még, hogy a kínai bolt mögött lévő a lakótömb tövében a hosszú
vízelvezető árok az kié. Nagy esőzéskor a víz aláfolyik a lakótömbnek.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta,
önkormányzati tulajdonú területen van.
A kért gyalogátkelőt jövő évben meg fogják valósítani.

az

említett

vízelvezető

Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában megköszönte a jelenlétet és a közmeghallgatást
bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap- Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Vasas György Péter
hitelesítő
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