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A közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy e rendhagyó testületi ülés határozatképes, ezért az ülést megnyitja. A
jegyzőkönyv hitelesítője ezen alkalommal Heves János képviselő, mellyel a testület egyetért.
Elmondja, hogy a közmeghallgatásra készült szerencsi filmen megpróbálták tömöríteni az
elmúlt négy év munkáját. A látottakat csak úgy tudták megvalósítani, hogy valamennyien
azon igyekeztek, hogy Szerencs város javát szolgálják. Az eredmények mellett azonban
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vannak még feladatok. Tervezni kell a jövő feladatait, hogy a következő évben megnyíló
uniós pályázati lehetőségeket kihasználhassák. A következőkben projektoros vetítéssel
demonstrálja az önkormányzat tevékenységét, elemzi a táblák adatait. A város gazdasági
erejének, vagyonának növelése, a munkahelyteremtés feladatainak növelése a cél. A
költségvetés megduplázódott, nőtt a város vagyona, a hitelállomány valamelyest csökkent. A
pályázatokon nemcsak a hivatal, hanem a városi intézmények is részt vettek. A testület
folyamatosan végezte munkáját. A rendeletalkotás és határozathozatal törvényes volt. Az
önkormányzati gazdálkodás területén a város igyekezett olyan feladatokat is megoldani,
amely nem kötelező önkormányzati feladat. Ezekhez az állam nem ad támogatást. A plusz
feladatok ellátása miatt forráshiány keletkezett, melyet eddig ÖNHIKI-ből pótoltak. Ma már
szerencsére nem tartozik Szerencs a hátrányos helyzetű önkormányzatok közé. A várost sok
kritika érte az adózás miatt, de nem tudtak lemondani az adóról, azonban számos
kedvezményt nyújtottak az arra rászorulóknak. A helyi iparűzési adó nem változott. Szólt már
a munkahelyteremtésről is. Az önkormányzat feladata, hogy elősegítse a munkahelyek
lehetőségét. Az Ipari Parkban 200 milliós beruházásból kialakították az infrastruktúrát.
Hozzákezdtek egy kővágó üzem létesítéséhez, melyben 50 főnek lesz munkahelye. Komoly
remények vannak egy 30 milliárdos beruházásra. Egy szalmatüzelésű erőmű létesülne, mely
200 fő munkavállaló megélhetését biztosítja majd. Épül továbbá egy bio üzemanyag gyártó
üzem is. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében további munkahelyeket teremtettek.
A város vonzereje növekedett, számos multi cég telepedett meg a városban. Nemsokára
átadásra kerül a Penny Market. Városkapu építése – sokan feleslegesnek tartják. 14
önkormányzattal együtt 2 milliárdot nyertek el a térség turisztikai vonzerejének növelésére. A
városnak 2,5 milliójába kerül az építés, mert 97,5 millió forintot pályázat útján nyertek el.
Ezzel is arra törekedtek, hogy az itt épülő létesítményeket szerencsi vállalkozók építsék meg.
A munkahelyteremtés mellett nagyon fontos a szociális ellátás. A 3500 háztartásból 3000
család kapott valamilyen támogatást. Kiemeli az átmeneti, lakhatási támogatást, a
jelzőrendszeres segítségnyújtás. Nem szabad elfeledkezni a gyermekekről sem. Az iskolatej,
bár sokan tekintik fontos dolognak, sokan pazarolnak is. Drága program, ezért a jövőben át
kell gondolni az egészet. Az önkormányzat jelentős összeggel segítette a tankönyvvásárlást.
Emelkedett az első lakáshoz jutók támogatása. Fontos a fiatalok letelepedésének segítése. 20
év után épült bérlakás és fecskeház. A bérleti díj nem magasabb, mint egy albérleti összeg. Az
Ipari Park fejlesztéséről már volt szó, de el kell mondja, hogy lesz még lehetőség további
fejlesztésre. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében először épült hulladékudvar. Számos feladat
van még ez ügyben. Ki kell még alakulni a szemétgyűjtési kultúrának. Kéri, legyenek
példamutatóak. A Gondozóház kapcsán köszönetet mond. Büszkeséggel tölti el, hogy 7 orvosi
rendelőt újítottak fel. Mindemellett a szakrendelők állapota is folyamatosan megújul. Tovább
folytatták a Tatay Sporttelep bővítését. Pályázatok útján további 3 millióval költhettek többet
a telepre. Növekedett és fejlődött a város kulturális élete. Gazdag programok vannak,
melyekre pályázat útján nyernek pénzt. Örömmel említi, hogy képviselői és lakossági
összefogással számos játszótér létesült, de nagyszerű, hogy képviselői támogatással egyre
több minden valósulhat meg. Javult a város úthálózata, járdaszakaszai. 20 milliót költöttek a
város utcáinak rendbetételére. Igyekeztek építési telkeket kialakítani és értékesíteni.
Folyamatban lévő fejlesztések: A fürdő felújítása, mely 400 millió forintba kerül. Reméli,
jövő őszre az épület megújulhat; Kisboldogasszony templom és várkert felújítása,
világörökség kapuzat megépítése, piac felújítása. Sajnos eddig nem volt olyan pályázat,
amelyből felújíthatták volna a piacot. Ezért az önkormányzat saját erejéből kezdett hozzá.
Szeretnének vállalkozók bevonásával pavilont is építeni. Nem mondanak le a virágosításról,
parkosításról. Szükség van emlékhelyekre, ahol történelmi múltunkra emlékezhetünk.
Továbbfolytatódik az ondi park felújítása. A városi kulturális rendezvények kapcsán köszöni
a szervezők munkáját és a résztvevők érdeklődését. Több nemzetközi találkozó helyszíne volt
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Szerencs. Ma már testvérvárosi települések lakói, gyerekek látogatnak el városunkba.
Tervezett beruházások között említi az egészségügy fejlesztését, a Polgármesteri Hivatal
alagsorának felújítását, járda-út és csapadékvíz elvezetés továbbépítését, a forgalomtechnikai
terv elkészítését. Nagy pályázat a Norvég Alap, mely a Kossuth utcától indulva az egész tér
rendezését teszi lehetővé. Ha nem ebben a pályázati kiírásban, akkor a városrendezési tervben
sikerül majd nyerni. Hosszú távú tervek között szerepel a város és intézményeinek
biztonságos működtetése. Átvilágítási program beindítása a takarékoskodás érdekében.
Munkahelyteremtés, útfejlesztések, ívóvíz és szennyvízhálózat építése. A következőkben
felkéri Hujber Ottót és munkatársait, hogy mutassák be a szalmatüzelésű hőerőmű terveit.
Hujber Ottó szerint Magyarországon jelenleg túltermelési válság van búzából, kukoricából.
Ezért született meg a gondolat az üzem által is használt technika elterjesztésére. A
magyarországi szabályoknak, valamint az uniós elvárásoknak meg tudnak felelni. Az erőmű
szervesen illeszkedik a mezőgazdaságba. Ennek az erőműnek a hazája Dánia. Tervek szerint
az Ipari Park területén épülne fel. A megtermelt villamos energiát az ÉMÁSZ veszi át.
Röviden ismerteti a technikai paramétereket, valamint a pénzügyi információkat. A hőerőmű
közel 200 embernek jelent majd munkalehetőséget.
Kiss Antal főmérnök bemutatkozásában elmondja, hogy 40 éve foglalkozik erőművek
tervezésével. Az egyik legnehezebb feladat a környezetvédelmi engedélyezés. Ha megépül az
erőmű, Magyarországon az első szalmatüzelésű erőmű lesz.
Rónavölgyi Endréné megköszöni a bemutatót és várja a lakossági hozzászólásokat,
észrevételeket.
Sármássy Marianna nehezményezi, hogy a körforgalomban lévő virágok magasak.
Burkolatjavítással kapcsolatban elmondja, hogy kátyúk keletkeztek a Kölcsey utcában, a
csőtörések miatt az udvarukra folyik a víz, alámosva a szomszéd házát is. A bemutatóban
elhangzott, hogy 20 milliót költöttek aszfaltozásra. Kérdése, hogy nem aránytalanul kevés ez
ahhoz képest, hogy a városkapuhoz az önerő 2,5 millió forint? A várkert pályázatból újul
meg. Ennek mennyi az önrésze? Nem érti, hogy miért kellett a várkertnél két gyalogkaput
lezárni. Tudni szeretné, hogy a Penny Market építése kapcsán hogyan alakul a parkolóhelyek
sorsa?
Takács Zoltán a hőerőmű kapcsán elmondja, hogy nagy a logisztikai feladat. Tudni szeretné,
hogy mennyire van összehozva a négy sávos út továbbépítésével? Logisztikailag úgy lehetne
a legszerencsésebben bonyolítani a szállítást, ha a négysávos úttal összeérne. A szerencsi
gyári kör épülete rendkívül rossz állapotban van. Mit tud ezzel kezdeni a város, kinek a
tulajdonában van az épület?
Antal Béláné a Nyárutó Klub nevében szól. Örül a beszámolóban elhangzottaknak. Szeretik a
várost. Kérése, hogy kapjanak egy kis otthont Szerencsen. Nő a követelmény a civil
szervezetekkel szemben, de sajnos nincs megfelelő helyük. Köszönik a Népházat, hogy
igénybe vehetik, de új helyiséget kérnének. Nem ingyen helyet, hanem helyet.
Hanti Lászlóné a város tisztaságát kritizálja, amikor elmondja, hogy a 2-es ABC környéke
rendkívül szemetes.
Suhaj Tiborné a Fecskésen lakik. Négy éve vártak a fedett buszváróra és játszótérre. A
településrészen végzett kátyúzás szinte nem ér semmit, rosszak az utak. Az Arany János
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utcában egyáltalán nincs járda, pedig ott nincs kitéve a lakó-pihenő övezet tábla. Nagyon
elhanyagolt a fecskési rész. Szeretné, ha településrészükön nagyobb lenne a víznyomás.
Kalmár Istvánné szerint több törődést igényelne a Gyárkert. Március óta nincs hír a Tigáztól a gázbekötésre. Nagy a talajvíz a területen. Mikorra várható a gázbekötés?
Lazúr Imréné nehezményezi, hogy nincs virág a Fecskésen. Nagy a vízelvezető árok, a háza
alá megy a víz, repednek a falak. Köszöni a játszótér megépítését.
Bódi István arra kíváncsi, hogy a Fecskés mikor lesz Szerencs része? Miért nincs üdvözlő
tábla Szerencs elején? A filmes beszámolóból kimaradt a Hegyaljai Alkotók Társaságának 10
éves ünnepi jubileumi ünnepsége. Nagyon leromlott a gyári kör, valamint a volt Gamesz
épülete. Több biciklitárolót szeretne a városban.
Hidegkúti Ákos arról érdeklődik, hogy mi a szalmaégető üzem negatív oldala, mennyi a
káros anyag kibocsátás, a szállítójárművek káros anyag kibocsátása és mit terveznek a
hulladék hővel? Mivel elektromos erőmű lesz, mekkora a terrorfenyegetettsége a városnak?
Dániában milyen messze vannak az erőművek a várostól?
Nikházi György az erőmű kapcsán arra kíváncsi, hogy a mezőgazdasági termelők
szempontjából mennyi lesz a termelői ár? A projektnek lesz-e támogatása? A
szalmamennyiséget hány hektáron tudják megtermelni, milyen messziről kell majd szállítani?
A hulladékudvar működéséről szeretne tájékoztatást kapni. A szelektív hulladékgyűjtő
edényeket ugyanaz a két kocsi üríti. Ez azt jelenti, hogy összeöntik a szétválogatott szemetet?
Balogh László arra kíváncsi, hogy hány évig fog működni az erőmű és milyen
szakképzettségű embereket fognak alkalmazni?
Rónavölgyi Endréné megkéri a vendégeket, hogy válaszoljanak a hőerőművel kapcsolatban
felmerült kérdésekre.
Kis Antal logisztikai kérdésekre elmondja, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányban
elemezték a városi fuvarozás hatásait. (zaj, por, lakosság) Vizsgálták a lakosságra háruló
élettani hatásokat. A 37-es úton 10-12 percenkenként fog kamion elhaladni, amely a
szalmabálákat szállítja majd. De ezek a kamionok környezet kímélőek, nagyon alacsony a
károsanyag és zajkibocsátásuk. A jelenlegi forgalomhoz képest 3-4%-os lesz a növekmény.
Az erőmű élettartama 25 év. Állandó, stabil munkahelyet biztosít a személyzetnek. Az erőmű
fogyasztása 260 ezer tonna/év. Ennek területigénye 75 ezer hektár. 40 km-es körzetből
teljesíthető ez a mennyiség. Komoly logisztikai feladat. Az erőmű nem nukleáris vagy
vízierőmű. Használ ivóvizet, de naponta csak 5-6 m3-t, amely a személyzet igényeit szolgálja
ki. Szakképzettség – az irányító személyzet felsőfokú végzettségű mérnökök lesznek. Lesz
egy ügyviteli létszám, karbantartó állomány, 3 műszakban dolgozó vegyészek, laboránsok. A
terület őrző-védő szolgálattal ellátott lesz, térfigyelő kamerák, porta szolgálat és kisegítő
személyzetre lesz szükség, összesen 133 fő dolgozóra.
Hujber Ottó: Az erőmű teljes technológiai sorral készül, és felajánlják a gazdáknak az
együttműködést. A bála 8000 ezer forintba kerül. 75 ezer hektár területet érint a termelés, 4050 km-es sugarú körről van szó. Hulladékhő: a helyi építési osztálynak kell megnézni, hogy
mi szolgálja a város érdekét. Károsanyag kibocsátás – Betartja és messzemenőkig biztosítja a
környezetvédelmi szabályok betartását ez a beruházás. Terrorfenyegetettséggel kapcsolatban
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csak azt tudja mondani, hogy Dániában is a város, Koppenhága közelében van az erőmű.
Negatív oldaláról nem tud beszámolni, mert eddig csak jó tapasztalatai voltak.
Csanádi Béla városi főmérnök a virágosításra, útproblémákra válaszolva elmondja, hogy
egyre több a tapasztalat, mely mind segíti a jövőbeni munka jobb minőségét. A Kölcsey
utcában megnézik az említett problémát. Az úttépítés ütemesen zajlott, az említett útszakaszt
négy napon keresztül csinálták a munkások. A várkert felújítása egy komplex projekt. Ennek
keretében nemcsak a várkert, de a fürdő és a templom is megújul. A várkert rendezését egy
kertész-tervező csapat irányította a műemlékvédelem részéről. A műemlékvédelmi dolgokba
kevés beleszólása van a városnak, nagyon szigorúak a szabályok. A várkertnek 6-7 bejárata
volt, most kettővel csökkentették, de a jövőben azt tervezik, hogy éjszakára lezárják
valamennyit a vandálok megfékezésére. A Penny Market területén sok parkoló létesült. A
gyárkert tulajdonjoga a városé, a Nestlétől vették át, nagyon leromlott állapotban, mellyel
nyűgött vett a város a nyakába. Egyszerre ezeket megoldani nem lehet, de már elindult a
rendezés. A gázosokkal is megegyeztek, és a városon kívülálló okok miatt késik a bekötés. A
város tisztasága területén van még tennivaló, azonban a nagyobb része már szép. 60 km-nyi
úthálózatot tartanak rendbe egy takarítógéppel. Azzal egyetértenek, hogy az üzleteket fel kell
szólítani a saját környezetük rendben tartására. Ez vonatkozik a téli hóeltakarításra is. Fecskés
kátyúzás – valóban rossz néhány helyen. Ha növelik a Fecskésen a víznyomást, eldurranak a
csövek, vezetékek. Járdák – sok helyen rossz és sok helyen hiányzik. Örök dilema ezen a
helyen, hogy ha lakó-pihenő övezet, akkor kell-e járda, mert ha volna is, akkor is az utat
használnák gyalogos forgalomnak. A szelektív hulladékgyűjtésről a tájékoztatót az Szhk.
végzi. Azt viszont el tudja mondani, hogy a hulladékudvarban szelektíven gyűjtik a szemetet,
és nem veszik át az ömlesztett hulladékot. A fecskési házak repedezéseit megnézik. Szerencs
elején épülő világörökség kapuzat üdvözlőtáblaként is szolgálni fog, hangulatos megállítóhely
lesz a város elején. Kerékpártárolóból valóban több kellene a városban, de az üzletek
tulajdonosai is tehetnének ez ügyben. A gyárikör épülete magántulajdonban van.
Rónavölgyi Endréné megköszöni a válaszokat, kérdéseket. Amikor a közmeghallgatás
anyagát állította össze, voltak fontos dolgok, melyek elsőbbséget élveztek. Sajnos az idő
szűkössége miatt nem tudta teljeskörűen csokorba szedni a feladatokat, a civilszervezetekkel
való együttműködést. A városvezetés arányos városfejlesztésre fog törekedni. Jogos elvárás a
lakók részéről a rend és a parkosítás. Nem lehet mindenütt maximálisan takarítani a lakók
segítsége és közreműködése nélkül. Nagyon fontos a város csapadékvíz elvezetése. Amikor a
fejlesztésekről gondolkodik a város, könnyebb volna, ha tele lenne a kassza. Azonban a
pályázati forrásokat kell kihasználni. Meg kell keresni a civilszervezetek végleges helyét, de
nem megoldhatatlan a probléma. Törekedni kell arra, hogy ha valamit megcsinál a város, azt
jól csinálja meg. Megköszönve az érdeklődést és a részvételt a közmeghallgatás berekeszti.
K.m.f.

Dr. Bíró László
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester
Heves János
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