Szerencs Város Képviselő-testülete
Szám: 31-7/2008.

Jegyzőkönyv
Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott
üléséről
Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András,
Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos
Attila, Suskó Viktor, dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc
Igazoltan hiányzó: Koncz Ferenc
Meghívottak:
Dr. Bíró László
Dr. Gadóczi Bertalan
Marosvölgyi János
Dr. Bogyai Ferenc
Dr. Farkas József
Dr. Szabó Aladár
Ballók Istvánné
Csanádi Béla
Hajdú Józsefné
dr. Ináncsi Tünde
Kulcsár Sándorné
Dr. Bobkó Géza
Sárkány László
Árvay Attila
Fodor Zoltánné

- címzetes főjegyző
- aljegyző
- CKÖ elnök
- r. alezredes
- a Megyei Rendőr-főkapitányság vezető helyettese
- megbízott városi rendőrkapitány
- Városgazdasági Osztály vezetője
- Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője
- Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály
vezetője
- jogi referens
- a Szerencsi Általános Iskola igazgatója
- igazgató főorvos
- Szerencsi Hírek főszerkesztője
- Szerencsi Hírek szerkesztője
- jegyzőkönyvvezető

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a képviselő-testület 17 tagjából 16 jelen van, a testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Korondi Klára legyen.
Javaslatával a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért, és az
alábbi határozatot hozza:
57/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. április 24-i üléséről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőjévé dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.
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Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közöltekkel, de sorrendiségében változtatásra tesz indítványt, mellyel a
képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
58/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. április 24-i ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) Előterjesztés a rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére
2.) Javaslat Szerencs város 2007. évi zárszámadásának elfogadására

Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának elfogadására
Előadók: Rónavölgyi Endréné polgármester
Ballók Istvánné – osztályvezető
Tárgyalja:Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság; Ügyrendi és Oktatási Bizottság; Szociális és
Egészségügyi Bizottság
3.) Tájékoztató a város intézményeiben megvalósuló művészeti nevelésről,

tehetséggondozásról
Előadó: Hajdú Józsefné osztályvezető
Tárgyalja: Ügyrendi és Oktatási Bizottság
4.) Egyebek

-

Jelentés a 2007. évi belső ellenőrzésről
Tájékoztató a FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2008. évi ellenőrzéséről
Javaslat rövidlejáratú hitelfelvételhez ingatlanfedezet biztosítására
Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről
Előterjesztés szolgalmi jog alapítására
Előterjesztés Szerencs város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára

5.) Különfélék

1. A városi rendőrkapitány személyének véleményezése
Rónavölgyi Endréné köszönti dr. Bogyay Ferenc alezredes urat, akinek javasolja kinevezését
a pályázatokat elbíráló szakmai bizottság, valamint köszönti Farkas József alezredes urat, a
Megyei Rendőr-főkapitányság vezető helyettesét, illetve üdvözli dr. Szabó Aladár megbízott
rendőrkapitány urat.
Farkas József elmondja: örömmel tett eleget a mai meghívásnak, szívesen jár vissza a
városba, hiszen a korábbi években rendőrkapitányként teljesített itt szolgálatot. Lőcsei János
rendőrkapitány úr nyugdíjba vonulása után dr. Szabó Aladár alezredes látta el megbízottként a
vezetői feladatokat. A végleges személyi feltétel biztosítása érdekében történt meg a pályázati
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kiírás, majd a beérkező pályázatokat követő személyes meghallgatás alapján dr. Bogyay
Ferenc alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését javasolják.
Dr. Bogyay Ferenc személyes bemutatkozásában elmondja: az előterjesztés az életpályáját
tartalmazza. Kiemeli, hogy hisz a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló
határozatban megfogalmazottakban, mely deklarálja, hogy a bűnmegelőzés társadalmi
közügy. A helyi bűnmegelőzés pedig helyi közügy, melynek koordinálója az önkormányzat.
Az általa vezetett kapitányság vezérlő elve az együttműködés lesz. Ennek megfelelően együtt
kíván dolgozni a különböző hivatali, szakmai és társadalmi szervekkel. Meggyőződése, hogy
egy kapitánytól minimális elvárás, hogy a szakmai tevékenységet maximálisan tudja
irányítani. Elképzelései szerint egy rendőrkapitánynak szélesebb látókörrel, a társadalmi
problémákat felismerve kell vezetnie egy kapitányságot. Meggyőződése, hogy a bűnözéssel
szembeni fellépés csak tüneti kezelés, az okok mélyebben gyökereznek. Ez nem jelenti a
felelősség áthárítását. A rendőrségnek jogszabályok és egyéb normák határozzák meg azokat
a konkrét feladatokat, melyeket el kell végezni. Másik vezérlő elve, melyet fontosnak tart a
kapitányság életében, az a tisztesség. Eddigi pályafutása során, bármilyen partneri
kapcsolatban volt, mindig maximális őszinteséggel, olykor nyers őszinteséggel viszonyult
partnereihez. Úgy gondolja, ha valaki ezt korábban nehezményezte, az később megértette,
hogy jobbító szándék vezérelte. Ugyanezt tudja ígérni a leendő partnereinek is. Gazdálkodási
vezetőként megszokta, hogy keveset ígérjen, de azt a keveset maximálisan tudja teljesíteni.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja dr. Bogyay
Ferenc alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését.
Dr. Korondi Klára is támogatja a kinevezést. Az előterjesztésből színes önéletrajzot
ismerhettek meg. Reméli, hogy kinevezése hosszabb távú lesz, mint az elődöké, mert a város
életében gyakran változott a rendőrkapitányok személye. Arról érdeklődik, hogy milyen
elképzelése van Bogyay úrnak a városba költözést illetően?
Dr. Egeli Zsolt szerint a város közterületein a közbiztonság romlik. Itt is megjelentek a
szervezett bűnözés csírái. Kérdezi: mi a konkrét elképzelés a polgárok önvédelméről?
Bíró István gratulál a nyertes pályázathoz, és eredményes munkát kíván a kinevezésre váró
rendőrkapitánynak. Utal arra, hogy sok teendő van a környéken.
Dr. Gál András
egyre sikeresebb
képviselő-testület
kinevezésre váró
sikerességét.

is örömmel látja, hogy a városban szolgálatot teljesítő rendőrkapitányok
szakmai karriert futnak be. Javasolja, hogy rögzítsék jegyzőkönyvben a
köszönet nyilvánítását dr. Szabó Aladár alezredes úr felé. Kéri, hogy a
rendőrkapitány úr is támogassa a gimnáziumban folyó rendészeti képzés

Heves János szintén gratulál, és úgy gondolja, hogy a testületnek is támogatnia kell a
kinevezést. Elhangzott már, hogy romlik a közbiztonság, de bízik abban, mint ahogyan eddig
is, színvonalas szakmai munka fog folyni a rendőrségen. Sok sikert kíván a rendőrkapitány
munkájához.
Hidegkúti Ákos: Bizonyára ismeretes a kinevezésre váró rendőrkapitány úr előtt, hogy a
környéken vannak problémák. Elindult egy folyamat, és pozitívan értékelik a bűnözői
csoportok felszámolása érdekében tett intézkedéseket, és bízik ennek folytatásában. Ennek
következtében tapasztalható, hogy tisztább a város. Ehhez kíván sok sikert és kitartást. Bízik
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abban, hogy egy év múlva, amikor a rendőrségi beszámolót hallgatják meg, több ilyen sikeres
akcióról hallhatnak.
Dr. Bogyay Ferenc elmondja, hogy ha rajta múlik, akkor legalább 50 éves koráig szeretne itt
rendőrkapitányként dolgozni. A költözést illetően kitér arra, hogy felesége ügyészként
dolgozik Tiszaújvárosban, ezért az életvitelszerű lakhatást csak miskolci székhellyel tudják
megoldani. Autóval rövid időn belül Szerencs városában tud lenni, illetve amennyiben
szükséges, a Népházban biztosított szolgálati szobát igénybe fogja venni, ha ez számára is
rendelkezésre áll majd. Egeli képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a város
közbiztonsági helyzete szubjektív szemlélet alá is esik, de vannak olyan részek, amelyeket
most kell megelőzni. Úgy gondolja, hogy ilyen esetekben a rendőrség már lépett. A
rendőrségi lépések már fáziskésésben nyilvánul meg, de az eddigi sikeres akciókat hosszú
operatív munka előzött meg, melyet tovább fognak folytatni. Bízik abban, hogy erősíteni
fogja az emberek biztonság érzetét. A szórakozóhelyeken tapasztalható negatív tendenciákat
tekintve is elengedhetetlen az összefogás, mert ki kell szűrni azokat a helyeket, ahol
szeszesitallal is kiszolgálják a fiatalkorúakat. Eddig is támogatta a rendészeti képzést az
iskolákban, ezért most sem látja az okát annak, hogy rendőrkapitányként másképp tegyen.
Rónavölgyi Endréné úgy ítéli meg, hogy a rendőrkapitány személyét illető javaslatot a
testület pozitívan fogadta. Az elmúlt testületi ülésen tárgyalták a szerencsi rendőrkapitányság
tevékenységét, ahol az hangzott el, hogy Szerencs még mindig a béke szigete a közbiztonság
vonatkozásában. Ez nem önmagától van, hanem azért, mert úgy működik a rendőrkapitányság
a civil társadalommal együtt, hogy a negatív jelenségeket időben megpróbálják
megakadályozni, így élhetőbb települést teremtenek az itt élőknek. Az nem várható, hogy
komoly életszínvonalbeli csökkenés következzen be az emberek életében annak ellenére,
hogy például bezárt a cukorgyár. Azonban előfordulhatnak olyan jelenségek bizonyos
társadalmi rétegekben, melyeket meg kell előzni. Ebben a rendőrség teszi a dolgát.
Idekapcsolódóan elmondja, hogy különféle hírek járják a várost, melyet mesterségesen
gerjesztettek. A városban több helyen próbálnak rendet csinálni, és az Általános Rendezési
Tervnek megfelelően a rendezett területeket piaci áron értékesíteni. Nem tervezik, hogy áron
alul értékesíti a város ezeket a területeket, és máshonnan szociális jellegű feladatok
átvállalását megoldaná a város. Minden ilyen híresztelés felesleges zaklatása a városnak, mert
minden alapot nélkülöz. Megjegyzi, hogy piaci alapon kívánják majd értékesíteni a
kialakítandó telkeket, és nem szociális jellegű feladatok megoldását tervezik. A városnak
megvannak a maga szociális feladatai, és ezt a helyi sajátosságoknak megfelelően kívánják
megoldani. Ajánlja a képviselőknek, hogy a határozati javaslatot fogadják el, és támogassák
dr. Bogyay Ferenc úr kinevezését.
A képviselő-testület 16-16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kinevezést, valamint a
megbízott rendőrkapitánynak kifejezi köszönetét, és az alábbi határozatokat hozza:
59/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos véleménynyilvánítás
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi
határozatot hozza:
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A rendőrségről szóló 1994. év XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogát gyakorolva:
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogatja.
Képviselő-testület utasítja a
Rendőrfőkapitányt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

polgármestert,

hogy

döntéséről

a

B-A-Z

Megyei

azonnal
Rónavölgyi Endréné polgármester

60/2008.(IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: dr. Szabó Aladár megbízott rendőrkapitány munkájának elismerése
Szerencs Város Képviselő-testülete dr. Szabó Aladár rendőr-alezredes úrnak kiemelkedő, a
város érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkáját megköszöni. Megbízott
rendőrkapitányként tevékenységével jelentősen hozzájárult a város és városkörnyék
közbiztonságának javításához, ahhoz, hogy az itt élő emberek személyi és vagyonbiztonsága
erősödjön.
A Képviselő-testület jó egészséget és további munkasikereket kíván számára.

Rónavölgyi Endréné biztosítja Bogyay Ferencet az együttműködésről és a munkafeltételek
biztosításáról. Ezen alkalommal ragadja meg az alkalmat arra, hogy köszönetét fejezze ki az
önkormányzat nevében dr. Szabó Aladár megbízott rendőrkapitány úrnak, aki szakmai
munkája során maximálisan látta el a város érdekében végzett feladatát.
2. Javaslat Szerencs város 2007. évi zárszámadásának elfogadására, Előterjesztés
Szerencs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának elfogadására
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy elsőként a zárszámadást és az egyszerűsített éves
beszámolót tárgyalják, valamint kapcsolják hozzá a pénzügyi témájú előterjesztéseket, de
szavazni természetesen mindegyikről külön fognak. Véleménye szerint így képezne
valamennyi előterjesztés logikai egységet. Ügyrendi javaslatában szavazást kér.
A képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja az ügyrendi javaslatot a
napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan.
Ballók Istvánné: A zárszámadással kapcsolatosan szóbeli kiegészítése nincs. Egy rendelet és
egy határozat meghozatala szükséges. A többi napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakat
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mondja el: a 2007. évi belső ellenőrzést jogszabály írja elő, mely szerint a zárszámadással egy
időben kell elkészíteni. Ugyanígy, a zárszámadással egy időben szükséges elkészíteni a
FEUVE és belső ellenőrzés működtetéséről szóló tájékoztatót. Számvevőszéki ellenőrzés volt
a hivatalnál. Az intézkedési tervet már megküldték, mert a vizsgálat lezárását követő 30
napon belül ennek eleget kell tenni. Rövidlejáratú hitelfelvétel: a 2008. évi költségvetési
rendeletben szerepel az 50 MFt-os hitelfelvétel. Ezt betervezték, a költségvetést elfogadta a
testület. Időközben a számlavezető pénzintézet szabályzatainak változása következtében
szükséges az ingatlanfedezet bevonása, ezért került a testület elé az előterjesztés. A Pénzügyi
és Gazdasági Bizottsági ülésen felvetődött, hogy ha van lekötött betéte az önkormányzatnak,
akkor szükséges-e a hitelfelvétel? Megvizsgálta a kamatokat, illetve a számításokat korábban
is elvégezte. A lekötött betétről egyedi kamatot kapnak. Ugyanis az összeg nagysága olyan,
hogy erre megkérhetik az egyedi kamatot. Ennek nagyságrendje közel azonos a rövidlejáratú
hitelfelvétel kamatának mértékével. Más dolgokat is figyelembe kell venni. A rövidlejáratú
hitelfelvételnél, illetve a költségvetés tárgyalásakor elmondta, hogy ebben az évben is
szeretnének az ÖTM által kiírt 6/3-as pályázatra pályázni. Az első pályázatot már szeretnék
benyújtani, és ehhez az szükséges, hogy egy érvényes, és rövidlejáratú, működési hitelt
szolgáló hitelszerződése legyen az önkormányzatnak. Annak, hogy forráshiánya van az
önkormányzatnak azzal tudnak nyomatékot adni, hogy érvényes rövidlejáratú hitelfelvétele
van az önkormányzatnak. A lekötött betétekre vonatkozóan szintén testületi döntés született a
kötvény felhasználásakor. Meg lett határozva, hogy a 2007-es és azt követő években a
fejlesztések saját forrására 300 millió forintot különítenek el, és tartalékolnak. A másik döntés
szerint a 2008-as költségvetésbe betervezték az ez évben induló pályázatokat és tartalékba
helyezték ezt az összeget. Ez a tartalék most is megvan lekötött betét formájában. Az eddig
beadott pályázatokhoz már igazolást tudnak kérni a pénzintézettől, hogy megvan a saját forrás
fedezete. A lekötött betét, elegendő lesz a benyújtandó pályázatokhoz saját forrásként.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamennyi pénzügyi
előterjesztést megtárgyalta. Az Állami Számvevőszék jelentését, a FEUVE és belső ellenőrzés
működéséről szóló tájékoztatót, a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést egyhangúlag
elfogadásra javasolja. A zárszámadást és az egyszerűsített költségvetésre vonatkozó
előterjesztést 3:1 arányban javasolták elfogadásra, mert ezek tárgyalásakor még négy fővel
volt jelen a bizottság. A bizottságnak nem volt véleménye az 50 millió forintos rövidlejáratú
hitelfelvételről, ezért ezt a testület elé terjesztik döntésre. Felvetődött, hogy szükséges-e a
felvétele, ha van 300 millió forintos betét. Azon tanácskozott a bizottság, hogy melyik
változattal jár jobban az önkormányzat: a hitelfelvételnél kifizetett kamat, vagy a
rendelkezésre álló tartalékból keletkező kamat. Osztályvezető asszony erre a felvetésre
megadta a választ, mely szerint a kettő azonos, tehát se nem veszteség, se nem nyereség, ha az
önkormányzat felveszi ezt a hitelt. Azonban megvan az esély arra, hogy a hitel kapcsán az
államtól visszatérítés várható különböző formákban, bár ezt osztályvezető asszony nem
részletezte. A testületnek ebben a kérdésben kell döntést hozni, s a vélemények kapcsán
kialakulhat egy konszenzus.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság is megtárgyalta a zárszámadást és
elfogadásra javasolják.
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén egyhangúlag javasolta
elfogadásra a zárszámadást.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
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Visi Ferenc azért szavazott nemmel az ügyrendi javaslatra, mert szerinte így egyben nem
lehet mélységében tárgyalni a témákat. Azt leszögezi viszont, hogy még soha nem kaptak
ennyire kimerítő előterjesztést, ezért dicséret illeti a pénzügyi dolgozókat. Kifogásolja, hogy
az önkormányzat eladósodottsága nem jelenik meg a sajtóban, holott erről mindenkinek
tudomása kell, hogy legyen. A zárszámadás beszámolóját elfogadta, mert részletesen mutatta
be a gazdálkodási adatokat, de a hitelfelvétellel nem ért egyet. Egyik éven sem tapasztalta,
hogy igyekeznének az adósságot lefaragni, ezért nem támogatja az előterjesztést.
Dr. Gál András sajnálja, hogy már nincs arra lehetőség, hogy az önkormányzat igénybe
vegye az ÖNHIKI-s támogatást. Egy részről jó, másrészről nem jó. Az osztályvezető asszony
tájékoztatójából az derült ki, hogy a hitelfelvétel egy ügyes gazdasági lépés arra, hogy az
elkövetkezendő években előnyös pénzügyi lehetőségekhez jusson a város. Támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Danyi László a zárszámadásról, illetve a belső ellenőrzésről készült előterjesztések
elfogadását javasolja.
Suskó Viktor szerint az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban elismerés illeti a hivatal dolgozóit,
hiszen a jelentés alapján nagyon kevés felvetés, javaslat, hiba született. Gratulál a pénzügyi
osztály munkájához. A 2007. évi zárszámadásról elmondja, hogy az abban szereplő számok
igazolást adtak számára arra, miszerint jó gazdasági döntéseket hoztak, a hitelállomány
csökkent, a gazdálkodást stabilizálták. A hitelfelvétel tervezve volt a 2008. évi
költségvetésben. Elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy további állami pénzeket hívjanak
le az önkormányzat működéséhez.
Bíró István gratulál az önkormányzatnak, mert a könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy a
beszállítói tartozás csökkent. Szégyenkezni valójuk nincs, az adósságaikat nem növelték.
Figyelemre méltónak tartja a vagyoni helyzetre vonatkozó mondatot: 2006 évben 6.175.125
eFt-tal szemben, év végén több mint 7 milliárd forintos a város vagyoni helyzete.
Dr. Egeli Zsolt csatlakozik az előtte szólóhoz, de más tónusban. Az, hogy a város fejlődik és
ezt a polgármester asszony vezetésével éri el, ezt nem vitatta eddig sem senki. Nyílván
polgármester asszony habitusának is van ebben szerepe. Nem igaz, hogy a testületben lenne
olyan irányvonal, hogy „minél rosszabb, annál jobb”. Más kérdés, hogy bizonyos testületi
üléseken rosszul érzi magát, mert politikai csatározások folynak az érdemi munka helyett. Az
önkormányzati törvény 2. §-a szerint: „érvényre juttatja a népfelség elvét .....”. Ezek szép
szavak, de amikor ennek érvényt szeretnének szerezni, akadályokba ütköznek. Tavaly
tavasszal képviselő-társa kezdeményezte, hogy kapjanak tájékoztatást a megbízási díjakról.
Erre, a testület nyilvánossága előtt osztályvezető asszony azt válaszolta, hogy ezt nem tudja
szolgáltatni, mert személyes adatokat érint. Egy másik képviselő-társa levelére ezeket az
adatokat polgármester asszony kiadta, hiszen közérdekű adatok. Ebből a kimutatásból
kiderült, hogy a város tavaly 10.503 eFt-ot fizetett ki ügyvédi és egyéb ezzel kapcsolatos
megbízásokra. Hangsúlyozza, hogy alku kérdése az ügyvédi munkadíj. Arról nem tud a
testület, hogy milyen típusú munkák körében merültek fel az ügyvédi díjak. Szeretné, ha a
testület ezekről is kapna tájékoztatást. Például a BHD Zrt. az Ipari Parkban a törzstőke
megemeléssel többségi tulajdont szerzett volna tavaly augusztusban, de 8 hónapja nem tudják
bejegyeztetni. A város kisebbségi tulajdonos. Ha segíteni kell, akkor a testület nem tud eljárni,
mert nem kap tájékoztatást. Szeretné, ha a figyelemre méltó fejlődés és szakmai munka teljes
körű volna minden részletre kiterjedően. Tudja, nem értenek mindenben egyet, de a
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választópolgárok azt látják, hogy az általuk tett javaslatokat mindig leszavazza a többség, de
ettől függetlenül nem lesznek akadályozói a fejlődésnek.
Heves János: Elhangzott egy vélemény, hogy nem jó egyben tárgyalni a pénzügyi témákat,
mert követhetetlen. Ő maga sem érti, hogy a zárszámadáshoz hogyan kapcsolódhat a BHD
ügye. Azt látja, hogy a sok pozitívum mellett van, aki csak a negatívumokat veszi észre. A
lényeg, hogy a város fejlődik, s ez tükröződik a zárszámadás adataiból. Pozitív gazdálkodás
folyt és ez az ellenőrzést végző szervek véleménye is. Az Állami Számvevőszék kiváló
értékelést adott az önkormányzat munkájáról. Ezt nem belső emberek mondják, és nem ők
találták ki. Külső szervek adták ezt a véleményt, akik szigorú ellenőrzést végeztek. Amikor a
számokat vizsgálják van, aki csak azt látja, hogy nőtt az adósság, de elfelejti említeni, hogy
ezzel egyidejűleg több, mint 1 milliárd forinttal nőtt a város vagyona. Emlékszik arra, hogy
volt olyan idő, amikor fojtogató volt a tartozás, az intézmények nem tudták kifizetni a
számlákat. Az év végi zárszámadási adatok most mást mutatnak, ezért dicséretes az
önkormányzat törekvése és gazdálkodása. A költségvetést elutasítóktól csak akkor tudja
elfogadni véleményüket, ha azok valós indokok. Azonban nem hallott még előrevivő
indítványokat, viszont azt már sokszor hallotta, mi mért rossz, de mi a jó, arról keveset hallott.
Ügyvédi költségek kifizetése: ebben Egeli úr is benne van kisebb összeggel. Az, hogy kimiért kapta, ennek megítélése nem az ő feladata, de egy ilyen költségvetésű intézménynél
elfogadható, és jó döntés, hogy segítik az önkormányzat munkáját.
Vaszily Miklós: Ugyan nőtt az adósság állomány, de ha azt veszik figyelembe, hogy ezzel az
önkormányzat vagyona gyarapodott, akkor abban egyet kell értsenek, hogy a város
szempontjából ez jó. A későbbiekben oda kell arra figyelni, hogy olyan pályázatokat
részesítsenek előnyben, amely a város költségvetését nem növeli, de munkahelyeket
teremtenek, vagy a turisztikai vonzerőt növelik. A virágosítással kapcsolatban leszögezi:
elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy az idelátogatók milyen véleménnyel távoznak a
városból, illetve a kertészetben dolgozó személyek, ha nem vehetnének részt ebben a
munkafolyamatban, akkor segélyekért állnának sorban. Ezzel növekedne a szociális kiadás.
Véleménye szerint a szociális törvény sem jó, mert támogatási rendszere nem növeli a
munkavállalási kedvet. Természetesen segítsék a rászorulókat, de igazságtalan egy részről
tekintve a dolgozókkal szemben.
Hidegkúti Ákos szerint egyértelmű a város vagyongyarapodása, de struccpolitika az, hogy az
1 milliárdos kötvénykibocsátásról döntöttek, mert ez is egyfajta hitelfelvétel. A
kötvénykibocsátással a 2002-től növekvő hiteltartozásokat egyenlítették ki. Ezek a hitelek a
tavalyi évben 700 millió forintra nőttek, ezt váltotta ki a kötvénykibocsátás, tehát nem igaz,
hogy a város nincs eladósodva, mert 20 évre van eladósodva. Egyetlen fillér sincs az
elkövetkező években a pályázatok benyújtására. Az következik ebből, hogy a pályázatok
benyújtásához újabb hiteleket kell felvenni. 2010-től közel 100 millió forintos tétellel szűkíti a
költségvetést a kötvénykibocsátás visszafizetési terhe. Tehát nem igaz, hogy a város nincs
eladósodva. Igaz a város fejlődik, de az 1 milliárdos köténykibocsátás mellett nem kellene
becsukott szemmel elmenni.
Sipos Attila: A zárszámadásból kitűnik, hogy a város fejlődik. Gratulál a pénzügyi
osztálynak. Szerinte a kötvénykibocsátás nem volt rossz lépés, mert több régi hitelt kiváltani
egy újjal, aminek jobb a kamata, nem rossz döntés. 2002-től felvett hitelek a beruházásokra,
fejlesztési céllal lettek felvéve. A környező önkormányzatok csak vegetálnak, nagyon kevés
az a település, amelyik fejlődni is tud. A kötvénykibocsátást jó lépésnek tartja, de nem lehet
tudni, hogy a jövőbeni költségvetését az önkormányzatnak megterheli-e majd. Véleménye
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szerint sem jó a szociális törvény. Kibocsátása óta 400 módosítást élt meg, és mindig az
aktuális kihívásoknak próbált a törvény megfelelni. A szociális segélyezés soha nem volt
munkára ösztönző.
Kalina Lajos gratulál a pénzügyi osztály munkájának. Véleménye szerint nem sok
önkormányzat dicsekedhet azzal, hogy ilyen nyugodt körülmények között tárgyalják a
zárszámadásról szóló napirendi pontot. A város jól gazdálkodott a pénzügyi helyzetekkel és a
vagyonnal. Idéz a könyvvizsgálói jelentésből, mely szerint a költségvetés végrehajtása során
biztosított volt a város fizetőképessége, és az intézmények működése. Valóban látszik a
városon, hogy fejlődik, épül és szépül. Azzal viszont nem ért egyet, hogy eladósodott a város.
Úgy érezte, hogy képviselő-társa mindent elmondott, de más hang éllel. Ezt úgy fordította le,
hogy a meglévő adósságállományát ésszerűsítette. A kötvénykibocsátás szükségszerű volt,
mert a várost terhelő hitelek és kamatai jelentősen lecsökkentek. Szerinte nincs sok olyan
önkormányzat, amelyiknek 400 milliós betéte van, mellyel nyugodtan pályázhatnak. Egy év
alatt 7 milliárd forintra emelkedett a város vagyona. Amennyiben jól gazdálkodnak és
pályáznak a rendelkezésre álló betéttel, akkor elképzelhető, hogy több milliárddal növekszik
az önkormányzat vagyona.
Fekete József is megköszöni a pénzügyi osztály munkáját, melyet az Állami Számvevőszék
jelentése is alátámaszt. A kötvénykibocsátáshoz hozzáfűzi: igaz, hogy 2010-től a városnak
törlesztenie kell a hitelt, de azért vannak itt képviselők, hogy a munkahelyteremtés mellé
álljanak. Amennyiben ezt teszik, akkor nem lesz probléma a hiteltörlesztéssel.
Dr. Takács István szerint, aki fizetésért dolgozik, annak kötelessége a jó munkavégzés. Nem
kell a saját munkájukat agyontömjénezni. Nagy baj lenne, ha az osztály dolgozói rosszul
végeznék a munkájukat. Emlékeztet arra, hogy az uniós csatlakozással ígéret volt arra, hogy
az ország 8000 milliárd forintot fog kapni, pályázatokon keresztül. Úgy tűnik, hogy a város
jól tudja kihasználni az adódó lehetőségeket. Ők képviselők nem csak a város vagyonáért,
hanem az itt élők vagyonáért is felelősek. Példának a bezárt cukorgyárat említi, amellyel
tovább emelkedett a munkanélküliek száma. Ha nincs munkahely, nincs megtartó képessége a
városnak. Megindulhat ezzel az elvándorlás. Azzal, hogy megszűnt a munkahelyek száma, az
ingatlanok értéke is lecsökkent. Ezeket is figyelembe kell venni, amikor a város vagyonáról
beszélnek. Nekik képviselőknek az a feladatuk, hogy munkahelyeket teremtsenek, mert lehet,
hogy a város vagyona évről-évre nőni fog, de a városban élők vagyoni helyzete csökkenni.
Többször felvetették már a város alatt található vizek feltárását. Pénzt kellene rá szánni, mert
lehet, hogy ezzel is munkahelyeket teremtenének.
Hidegkúti Ákos a korábbi és idei költségvetés összehasonlítására tett megjegyzésére tudta,
hogy mi lesz a válasz, de véleménye szerint csak számítás kérdése. A 2002-ben fennálló
hitelállomány a költségvetés 10 %-a volt, most pedig a 25%-a.
Kalina Lajos igazat ad képviselő-társának, de emlékezteti, hogy 2002-ben még nem volt a
városnak uszodája, wellnessháza. Sajnálja, hogy ha valaki nem tudja összehasonlítani az
akkori és mostani helyzetet, mert azzal nem lehet partneri viszonyt kialakítani. A 2002-es
költségvetéshez képest mára már háromszorosára nőtt a városi költségvetés és a
vagyongyarapodás. Egy öt évvel ezelőtti időszakot nem szabad összehasonlítani a mostanival.
Véleménye szerint az uniós pénzeket illetően az nem jár, hanem azokat meg kell pályázni.
Nem automatikus járandóság, nem lehet átlagot vonni. Szerinte jó úton haladnak, pályázni
kell. Ebből a helyzetből az előre menekülés egyetlen útja a pályázat és az uniótól minél több
pénz elnyerése. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondja: az önkormányzat nem
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vállalkozó, hanem meghatározott feladatai vannak. Nem jellemző, hogy fizikálisan
munkahelyeket teremtsen. Egy önkormányzatnak például az a feladata, hogy Ipari Parkot
teremtsen és ott olyan feltételeket biztosítson, hogy az vonzó legyen a vállalkozók számára,
akik itt élő szakembereket fognak foglalkoztatni.
Heves János: Szerencs mindig is a térség központi települése volt. Ez a szerepe a városnak az
utóbbi esztendőkben felértékelődött. A munkahelyteremtésről nem elég csak beszélni, tenni
kell azért, hogy ez a valóságban is így legyen. Az idetelepülő áruházláncok következtében
véleménye szerint nem fognak megszűnni a kisboltok, viszont nőni fog a város bevétele,
átmenő forgalma. A nemrégiben tartott békés tüntetésen, melyet a cukorgyár bezárása miatt
tartottak, nem látott olyan személyt, aki a munkahelyteremtés mellett állt ki.
Ballók Istvánné: A rövidhitel felvételével kapcsolatban elmondja, hogy ezzel nem fog nőni
az adósságállomány. A lejáratot követően felveszik a másikat, de a folyamatos
gazdálkodáshoz erre szükség van, illetve említette a pályázati lehetőséget is. Ezzel évente
legalább kétszer él az önkormányzat, melyet csak működésre lehet felhasználni. Hitelfedezet:
a korábbi években és mindig, amikor fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat
ingatlanfedezetet kellett biztosítani. Eddig sajátbevétel kellett biztosítékként, de most a
pénzintézeti szabályozás megváltozása következtében ingatlanfedezet szükséges. Furcsának
találja a költségvetési főösszegek és a fennálló hitelállományok számadatainak
összehasonlítását. Szerinte az éves kötelezettség összehasonlításának van értelme. A
kötvénykibocsátásnál az első három év törlesztése jelent majd nagyobb összeget, ezt követően
csökkennek a kötelezettségek. Ha elemeznek, akkor ezeket hasonlítaná össze. A fejlesztések a
korábbi években címzett és céltámogatással valósultak meg, mert az önkormányzatok nem
tudták akkor sem biztosítani a saját részt. A rövidhitelek felvételére korábban is szükség volt,
melyet mindig időben visszafizettek. Például a városban az összes közművet is így tudták
megvalósítani. A gazdálkodás során oda kell figyelni, hogy a hiteltörlesztéseket és kamatokat
fizetni kell. Erre kell előteremteni a plusz bevételeket. Vagyongyarapodás: 2007-ben minden
beruházást befejeztek. Az elkövetkezendő években várható a vagyongyarapodás
kimutathatósága.
Rónavölgyi Endréné: Amikor a fajsúlyos napirendek összefoglalóját kell elmondania, nincs
nehéz helyzetben, mert olyan együttes és eredményes munkáról tud beszámolni, melyet ez a
testület véghezvitt és kialakult egy olyan gazdálkodás, amely jó reményeket nyújthat az
elkövetkezendő időszak munkájához. Mindig azt mondták, hogy minden munka annyit ért,
amennyit meg tudnak belőle valósítani. A 2007-es évben nem kevés gondot okozott, hogy a
meglévő forráshiányt hogyan fogják tudni csökkenteni. Ez a forráshiány az évtizedek alatt
nem azért gyűlt össze, mert a mindenkori városvezetés hanyagul gazdálkodott, hanem azért,
mert a város mindig többet vállalt, mint amennyit az állam finanszírozott. Az
önkormányzatnak jelentős hozzájárulást kellett biztosítani a különböző szolgáltatások és
intézmények működéséhez. Azonban eljutottak egy ponthoz, amikor azt mondták, hogy nem
célszerű a forráshiányt tovább görgetni, hanem nézzék meg, hogy hogyan lehet a meglévő
forrásokat hatékonyan felhasználni. Nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy semmi olyan
cselekedett nem történt a városban, amely a forráshiányt csökkentette volna. Emlékezzenek
arra, hogy több számítást végeztek, hogy hogyan lehet az intézményeket átszervezni úgy,
hogy azzal senki ne sérüljön. Ezzel az átszervezéssel kb 60 millió forintot lehetett
megspórolni. Felvetődött a város hitelállománya és annak alakulása. Amikor a 2002-es
önkormányzat felállt, azt megelőzően 6-7 száz millió hitele volt a városnak. Abból tudták
csökkenteni ezt az állományt, hogy a Borsodvíz egy összegben 200 millió bérleti pénzt
fizetett. A jelenlegi önkormányzat visszafizette a hiteleket és még vettek is fel hiteleket, de
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20-30 millióval kevesebb volt a hitelállomány 2003-2004-ben. Ami szükségessé tette a
hitelállomány bővítését, az a fejlesztés volt. A fejlesztéshez szükséges önerőt vagy hitelből,
vagy a városi vagyon értékesítéséből lehet biztosítani. Ez az önkormányzat jelentős részben a
fejlesztés mellett döntött, és amellett, hogy fejlesztési hiteleket vegyenek fel. Ezzel
megsokszorozták a város vagyonát. Az igaz, hogy 1 milliárd értékű kötvényt kibocsátott a
város. A könyvvizsgálói jelentés szerint adósságállomány növekedése döntően az
önkormányzati vagyon gyarapodását szolgáló fejlesztési célú kötvénykibocsátással
következett be. Kérdezzék meg a környező településeket, hogy mire használták fel a
kötvénykibocsátást. Azt gondolja, hogy a jó cél érdekében az önös érdekeken felülemelkedve
kell dönteni. Rövidlejáratú hitel: A város kinőtte az ÖNHIKI körét. Ezért meg kell keresni azt
a feltételt, hogy hogyan lehet plusz pénzhez jutni. Jelenleg azok az önkormányzatok,
melyeknek folyószámla és bérhitel szerződése van, azok az önkormányzati és
területfejlesztési minisztérium által kiírt 6/3-as pályázati kiíráson részt vehetnek. Tavaly 34
millió forintot sikerült elnyerni. Javasolja, hogy mérlegeljenek. Felvegyék-e a hitelt, amelyről
már döntöttek, vagy vegyék el abból a megtakarításból, amelyről szintén döntöttek, hogy mire
teszik félre. El kell dönteni, hogy mi a jobb a város számára. A határozati javaslatban nem is a
hitelfelvételről, hanem az ingatlanfedezetről kell dönteni. Szóba került a vita során, hogy az
önkormányzat jól gazdálkodik-e a rábízott közpénzekkel. Van egy ÁSZ jelentés, amely az
önkormányzat 4 éves vagyongazdálkodásáról szól. Három hónapon keresztül folyt az
ellenőrzés, és örül a pozitív jelentésnek. Kérdésükre a vizsgálóbizottság elmondta, hogy a
gondos városvezetést minősíti, hogy szakértőket von be bizonyos feladatok végrehajtásába. A
jövőt illetően is azt gondolja, és kéri a támogatást, hogy ha szükséges szakértőket vegyenek
igénybe különböző feladatokra. Mindennek megvan az ára, és nem titkos, hogy mennyi a
szakértői díj, hiszen munka van mögötte. Azt viszont visszautasítja, hogy a város pénzén
veszi igénybe az ügyvédi szolgáltatást a magánügyeinek intézésére. Magánügyeit soha nem
keveri össze a hivatalival. Erre külön szerződése van. A peres ügyek kapcsán azonban van
olyan döntés, amely alapján közvádas cselekmény valósult meg, és hivatalból kell üldözni.
Politikai fennhangok, kijelentések: neheztel, ha várost érintő ügy ürügyén nagypolitikai
kérdések kerülnek be a város elé. Ez nem segíti az együttgondolkodást. Nem gondolja, hogy
az egyes emberek részéről érkező javaslatokat leszavaznák. Példának említi a kitüntetési
rendeletet, a különböző emléktáblák avatását. Igaz nem mindig mindenben értenek egyet, de
egy költségvetésnél és zárszámadásnál érdemes együttgondolkodni. A politikai felvetéseknek
nem kezdeményezője, de ha nem reagálna rá, akkor egyesek úgy gondolnák, hogy elfogadja
azokat a vádakat, amelyek sok esetben illetik. Nem ért egyet azzal, hogy nem kell
megköszönni a végzett munkát. Több vezető van jelen és talán vezetéselméletet is tanultak,
ezért tudják, hogy jól esik, ha az ember munkáját elismerik, még ha nem is anyagiakban. Ez a
testület nagyon igényes munkát vár el a hivatal részéről. Ha összehasonlítják más
településekével, akkor elmondhatja, hogy a munkatársak átlagon felüli teljesítményt
nyújtanak. Az uniós pénzeket illetően: régen, a szocializmus idejében úgy volt, hogy a pénzek
járnak, de most már nem így van. Az uniós támogatásokra pályázni kell. Nagyon sokat kell
ezért dolgozni, és ötletgazdagnak lenni. A munkahelyteremtésről is sokszor szó volt. Többféle
elképzelés van arra vonatkozóan, hogy egy önkormányzatnak mi lehet a szerepe a
munkahelyteremtés vonatkozásában. A rendszerváltozás előtt az volt a rendszer, hogy minden
állami és önkormányzati tulajdonban volt. Ez a gazdaság becsődőlt, mert az állam nem volt jó
gazdája ennek a gazdaságnak. A kulcságazatok állami kézben maradtak. Azt látja, hogy sok
helyen, fejlettebb államokban is azt teszik, hogy olyan ipari területeket és feltételrendszert
alakítanak ki, ahová várják a vállalkozásokat, akiknek van saját kockázata. Ennek a híve, ezért
tartja fontosnak az Ipari Park fejlesztését, és az idetelepülő vállalkozásokat, amely jól
illeszthető a város elképzeléseibe. A szavak és a tettek egysége fontos. Nagyon sokféle
feladatot tudtak a 2007-es évben megvalósítani, és nagy kihívásokkal kell ebben az évben is

11

szembenézni. Fontos és jogerőssé válik a TESCO áruház engedélye, bent van a Lidl áruházé
is. Reméli, hogy ipari beruházások is meg fognak valósulni. Megjegyzi, hogy az elmúlt
időszakban három miniszternél volt ilyen beruházásokkal, és a cukorgyár diverzifikációjával
kapcsolatban. A jövő héten az ITDH központjába megy azért, hogy a várost felvegyék arra a
térképre, ahová a kormányzat megpróbál beruházókat irányítani, hogy hasznosuljon a volt
cukorgyár területe. Az is átmeneti megoldás, hogy jó néhányan ott maradnak a gyárban
dolgozni, és részt vesznek a rekultivációs munkában. A cukorgyár bezárása után mindenütt
volt kártérítést. A cukorgyári szakszervezettel és Gráf miniszter úrral együttműködve sikerült
elérni, hogy a dolgozók az általános végkielégítésén túl, 21 havi bruttó bért, azaz 4-5 évnyi
teljes fizetést egy összegben megkapjanak. Tudja, sovány vigasz annak, aki elveszti a
munkahelyét, de Szolnokon, vagy Kabán 12 havi volt a végkielégítés mértéke. Ezért talán
értékelhető ez a fajta erőlködésük. Javasolja, fogadják el a 2007. évi zárszámadást.
A képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadja azt, és az
alábbi rendeletet alkotja:
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8/2008. (IV.23.)
RENDELETE
a 2007. évi zárszámadásról
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2007. évi zárszámadást megtárgyalta és az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
A város 2007. évi zárszámadását:
3.970.288 eFt költségvetési bevétellel
4.075.733 eFt költségvetési kiadással
állapítja meg.
A 2007. évi bevételeket és kiadásokat – mérlegszerűen - az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
1.) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 128.125 eFt hitel felvételére
1.000.000 eFt kötvény kibocsátásra került sor.

és

2.) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 547.943 eFt hiteltörlesztésre illetve
kölcsön visszafizetésére került sor.
3. §
A 2007. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2/a., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i., 2/j.,
2/m., 2/n. számú mellékletek tartalmazzák.
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4. §
A 2007. évi kiadásokat a 3. számú, az intézményenkénti kiadásokat a 3/a. számú, a
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3/b. számú melléklet, a működési célú
pénzeszköz átadást a 3/c. számú melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz átadást a 3/d.
számú mellékletek tartalmazzák.
5. §
A beruházási feladatokat és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsön nyújtás
részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. §
A szociális kiadásokat a 6. számú melléklet, az önkormányzat intézményeinek létszámát a 7.
számú melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 8. számú
melléklet, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett működési bevételeket a 9. számú melléklet, az
önkormányzat hitelállományát a 10. számú melléklet, a pénzforgalom alakulását a 11. számú
melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, a város vagyonmérlegét a 13.
számú melléklet tartalmazza.
8. §
1.) A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 14. számú melléklet tartalmazza, melynek
felhasználásáról később dönt a Képviselő-testület.
2.) A támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
9. §
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
10. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves
költségvetési beszámolóját.
A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja azt, és az
alábbi határozatot hozza:
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61/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának elfogadása
Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztése alapján az
Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja.
Ezen határozat mellékletét képezi:
− az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet)
− az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet)
− az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő
záradékkal ellátott 2007. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló Állami Számvevőszék
részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.
Felelős:

Rónavölgyi Endréné polgármester
Dr. Bíró László címzetes főjegyző
Határidő: 2008. június 30.

Rónavölgyi Endréné a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést bocsátja szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
62/2008. (IV.24.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: A 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása
A Képviselő-testület a 2007. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentést
megtárgyalta.
A belső ellenőrzési jelentésben foglalt szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok alapján a
hiányosságokat meg kell szüntetni, a javaslatokat a munka során alkalmazni kell.
Határidő:
Felelős:

2008. április 30., illetve folyamatos
Rónavölgyi Endréné polgármester
dr. Bíró László címzetes főjegyző
valamennyi intézmény vezetője

Rónavölgyi Endréné a FEUVE és belső ellenőrzés működtetéséről szóló előterjesztést
bocsátja szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
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63/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: A FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló tájékoztató elfogadása
A Képviselő-testület a FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és tudomásul vette.
Megállapítja, hogy a vezetői ellenőrzés rendszerét a szabályzatokban foglaltak szerint
továbbra is biztosítani kell.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Bíró László címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné a 2008. évi ÁSZ ellenőrzésről szóló tájékoztatót bocsátja szavazásra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
64/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Az Állami Számvevőszék 2008. évi ellenőrzéséről szóló tájékoztató elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék 2008. évi
ellenőrzéséről készített tájékoztatót.
S számvevő jelentésben foglalt szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok alapján elkészített
intézkedési tervnek megfelelően a hiányosságokat meg kell szüntetni, illetve a javaslatokat a
munka során alkalmazni kell.
Határidő:
Felelős:

2008. április 30, illetve folyamatos
Rónavölgyi Endréné polgármester
dr. Bíró László címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné a rövidlejáratú hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatot bocsátja
név szerint szavazásra.
Bíró István – igen, Danyi László-igen, dr. Egeli Zsolt-igen, Fekete József- igen, dr. Gál András- igen, Heves
János- igen, Hidegkúti Ákos- tartózkodik, Kalina Lajos – igen, dr. Korondi Klára – igen, Rónavölgyi Endréné –
igen, Sipos Attila – igen, Suskó Viktor – igen, dr. Takács István –igen, Uray Attiláné- igen, Vaszily Miklós-igen,
Visi Ferenc- tartózkodik

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a határozati
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
65/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: 50.000.000 Ft rövidlejáratú hitel felvétele
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Szerencs Város Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 50.000.000 Ft rövid
lejáratú hitel felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2008. év június
hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 2009. év május hónap 27. napjáig visszafizeti.
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel:
A felajánlott ingatlan az Önkormányzat 8/1999. (IV.28.) számú vagyonrendelete alapján, a
törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlan, amely per-, igény- és tehermentes,
más jogügylethez lekötve nincs, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a
hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület
hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig
terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
Az ingatlanok adatai a következők:
Ingatlan
megnevezése

Ingatlan címe

Helyrajzi
szám

Tulajdoni
hányad

Forgalmi érték
eFt

Szociális Intézet

Szerencs,
Bekecsi u. 10.

501/60

1/1

203.981

Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az
OTP Bank Nyrt-re engedményezi.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: Rónavölgyi Endréné – polgármester
Dr. Bíró László – címzetes főjegyző
Ballók Istvánné – VGO osztályvezető

3. Tájékoztató a város oktatási intézményeiben megvalósuló művészeti nevelésről,
tehetséggondozásról
(dr. Gadóczi Bertalan aljegyző átveszi dr. Bíró László jegyző feladatait)
Hajdú Józsefné: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság ülésén félreértés keletkezett, ezért
kiegészíti az előterjesztést. A félreértést a művészeti nevelés kifejezés jelentette.
Egyértelművé teszi, hogy a tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló művészeti
nevelésről szól. Az anyag azért nem tér ki a szakképző intézetben folyó munkáról, mert
munkaterv szerint a következő ülés napirendi pontja lesz, és az igazgató úr sokkal
autentikusabb módon fog tudni beszámolni az ott folyó oktató-nevelő munkáról.
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Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság úgy gondolja, hogy a jövőben kérjenek
adatokat a szóban forgó intézménytől is, aki majd eldönti, hogy rendelkezésre bocsátja-e
azokat. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Korondi Klára megköszöni az osztályvezető asszonynak az összeállított előterjesztést,
mert sok új dolgot tudott meg belőle. Nem gondolta, hogy ennyi sok tehetséges gyermek van
a településen. Javasolja, hogy mindent tegyenek meg a támogatásért, hogy a színvonal tovább
emelkedjen, mert ez a jövő útja.
Dr. Gál András elismerően szól az összeállított előterjesztésről. A napirend témája aktuális.
A tehetséggondozás a Bolyai Iskola által lett híres, majd bekapcsolódott a többi oktatási
intézmény és nevelési intézmény is. Magas szinten folyik a tehetséggondozás, és egységet
képez ez a rendszer. Rengeteg tehetséges gyermek tanul az iskolában, ezért kell egy
tehetséggondozó hálózat, mely remekül működik. Általános, középiskola és a Kossuth
Egyetem. A tanulók számos megyei és országos versenyen érnek el nagyszerű eredményeket.
A nyelvoktatásról külön lesz szó, de említést érdemel többek között a néptánc oktatás, a
sportban elért eredmények, valamint a szaktárgyi versenyek. Köszönetet mond a
pedagógusoknak, akik nélkül a szép eredményeket nem lehetett volna elérni.
Heves János büszke volt azokra a gyerekekre, akiknek jó tanulmányi és sporteredményeikért
díjat nyújthatott át. Büszke arra, hogy a városban ilyen színvonalú oktatás-nevelés és
tehetséggondozás működik. Az elért eredmények annak is köszönhetőek, hogy ez a fajta
nevelőmunka már az óvodában is elkezdődik. Egy-egy városi rendezvényen nagyobb
sikereket aratnak a gyerekek, mint ha meghívott előadók lépnének fel. Elismerés illeti a
szülőket, pedagógusokat, és mindazokat, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Öröm, hogy az
intézmények nem küzdenek gyermeklétszámmal, mert a szülők igyekeznek olyan
intézményben taníttatni a gyermeküket, ahol a színvonalas oktatásuk biztosított.
Danyi László elismeréssel szól a tájékoztatóról. Azonban nem látja feltüntetve, hogy a
kiscsoportos történelem oktatásban, kémia, biológia és fizika tárgyakból milyen eredményeket
értek el a tanulók. Arra kér választ, hogy a rátkai német nyelvi versenyen a szerencsi gyerekek
miért vettek részt szerény létszámban?
Kalina Lajos szerint városi rangot jelent az, hogy milyenek az intézményei, milyen az abban
folyó munka. Elismerés a városnak és méltán büszke arra, hogy körzetközponti szerepet lát el.
A központi szerepet azzal is tudja demonstrálni, hogy kicsit jobbak, mint a környező
települések hasonló intézményei. Mindenütt vannak tehetséges gyerekek, de ha a
pedagógusok felkarolják a gyerekeket és a körülmények rendelkezésre állnak, akkor abból
csodálatos eredmények születhetnek. Örömmel látja, hogy a városi ünnepségeken a
gimnázium tanulói olyan színvonalas műsort tudnak nyújtani, melyet vastapssal jutalmaz a
közönség. A külföldi, testvérvárosi rendezvények alkalmával is pozitív eredményt hoz a
megmérettetés.
Dr. Takács István megköszöni az iskolákban dolgozó pedagógusok munkáját. Kiemeli, hogy
a városi ünnepségen látott gimnáziumi diákok műsora elismerést érdemel, valamint úgy ítéli
meg, hogy az idei Pro Urbe díjat arra méltán érdemes személynek adták át, mert Győrik
Ferenc pedagógus volt az, aki a tehetséggondozást a városi oktatási intézményekben
megkezdte.
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Hajdú Józsefné megköszöni az elismerő szavakat. Kiemelkedő a városban folyó oktató
munka, mert többlet órákkal, többletfinanszírozással segíti az önkormányzat az
intézményekben folyó munkát. A tehetséggondozás azt jelenti, hogy minden gyerek
tehetséges valamiben, és a pedagógus feladata ennek felismerése és kibontakoztatása. Itt egy
egymásra épülő, már óvodában elkezdődő széles tehetséggondozás folyik. Reméli, hogy a
jövőben sem csökken a városi intézményekbe beiratkozó gyermekek száma. Danyi Lászlónak
válaszolva elmondja, hogy az intézmény dönti el, hogy a törvény által megadott óraszámon
belül milyen tantárgyat tanít kiscsoportos oktatásban. Felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy
a hiányolt adatokat a 13. oldalon találja meg feltüntetve, melyet az adott intézmény bocsátott
a rendelkezésükre. Vannak kistérségi versenyek, melyeket a Többcélú Kistérségi Társulás
szervez. Ilyen volt a rátkai német verseny. Ebben az időben a szerencsi gyerekek egy megyei
versenyen vettek részt, ezért volt szerényebb a részvétel. Valóban, Győrik Ferenc az atyja a
tehetséggondozó program elindításának. Ma már a képviselő-testület támogatása nélkül nem
működhetne.
Rónavölgyi Endréné fontosnak tartja, hogy egész évi munkatervükben szerepel a városi
oktatási intézményekben folyó munka megvizsgálása. Mérlegre kell tenni, hogy a város mi
mindent tesz a személyi, tárgyi feltételek biztosításáért, hogyan fogadja el a pedagógiai
programokat, teljesülnek-e azok, és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat hogyan
hasznosítják az intézmények. Láthatják, hogy a személyi és tárgyi feltételek tovább
gyarapodtak. Bölcsődei csoportot indítottak, hangversenytermet alakítottak ki, az informatikai
eszközök fejlesztése valósult meg. Amiben lemaradás van, az az óvodai épületek
korszerűsítése. Erre pályázatot nyújtottak be, mely elbírálásra vár. A személyi feltételek
biztosításához nemcsak a pedagógusra, de a gyermekre is szükség van, azonban a tehetségek
kibontakoztatása már a szakember feladata. A pedagógusok különböző képzéseken vettek
részt, hogy a tehetséggondozásból eredő feladatoknak is eleget tudjanak tenni. Ez rengeteg
pénzbe kerül. Egy részét az iskola, másik részét az önkormányzat biztosítja. Az iskolákban
folyó tehetséggondozást minősítik. Örömükre szolgál, hogy a szerencsi művészeti iskola
munkáját kiválóra minősítették, így a maximális normatív támogatásra jogosult az iskola.
Szóba került az intézmények átszervezése, de ezzel együtt nem sérültek a pedagógiai
programok. Például a Bolyai épületben folyó tehetséggondozó program, ami plusz 60 órát
jelent az abban résztvevő gyerekeknek, melynek teljes költségét az önkormányzat magára
vállalja. Kiemeli, hogy a kistérségi társulás keretén belül 19 iskola színtere a
tehetséggondozásnak a különböző versenyeken keresztül. A Parlament Oktatási Bizottságában
ezekről az eredményekről és a tehetséggondozásról beszámolva tapasztalja, hogy nem
általános dolog, hanem példaértékű. Megköszöni a pedagógusok munkáját és kéri, hogy a
testület vegye tudomásul a művészeti képzésről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

4. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről
Csanádi Béla elmondja, hogy az eredeti előterjesztéshez határozati javaslatot csatoltak, de a
határozat nem jogforrás, ezért rendelet megalkotására van szükség. A régi rendezési tervekben
szerepelt már ez a tömbbelső feltárás. A jelenleg érvényesből azért hagyták ki, mert nem volt
olyan ingatlan, amelyen keresztül meg lehetett volna nyitni ezt a tömbbelsőt. Most elbontásra
került egy ingatlan, így nem okoznak érdeksérelmet a megnyitással. Az ott lakók jelentős
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része ezt várná, és igényelné. Jónak tartaná, ha a rendezési terv módosításáig változtatási
tilalom alá kerülne a terület.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztés elfogadását.
Visi Ferenc arra kíváncsi, hogy van-e még Szerencsen olyan terület, amely nincs változtatási
tilalom alatt, mert véleménye szerint elég sok helyen van, és hogyan érinti az ott lakókat?
Csanádi Béla elmondja, hogy sehol nincs ilyen típusú korlátozás, mert a rendezési terv
jóváhagyásával 2006-ban a régebbi korlátozásokat feloldotta a képviselő-testület. Nincs
változtatási tilalom jelenleg sehol a városban. Az építési tilalom más jellegű korlátozás, mint a
változtatási tilalom.
Rónavölgyi Endréné további kérdés hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi rendeletet
alkotja:
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9/2008. (IV.24.)
RENDELETE
változtatási tilalom elrendeléséről
Szerencs Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, 20. § (1) bekezdése alapján, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése
szerinti jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky utca – Kassa utca – Takta utca – Tatay Z. utca által határolt
telektömbben a településrendezési terv módosítási eljárás miatt, annak elfogadásáig
változtatási tilalmat rendel el.
2. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

5. Előterjesztés szolgalmi jog alapítására
Csanádi Béla az előterjesztésben foglaltakat támogathatónak tartja, és örül annak, hogy két új
ingatlan a városi szennyvízhálózatra csatlakozhat.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
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Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
66/2008. (IV.24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szolgalmi jog alapítása
1. Novákné Pálfalusi Ilona Szerencs, Felsőpincesor utca 19. szám (hrsz: 747.) és Dorgai
László Felsőpincesor utca 18/b. szám (hrsz: 748/2.) alatti lakosok szennyvízbekötéssel
kapcsolatos kérelmének előterjesztését a képviselő-testület megtárgyalta.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Szerencs belterület Hegy u. 5.
szám (hrsz: 743/1.) alatti ingatlanon a bekötések megvalósításához szükséges
szolgalmi jog alapításához hozzájárul.
3. A fent megnevezett két ingatlan városi szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása –
műszaki okokból adódóan – jelenleg csak a Hegy u. 5. szám (hrsz: 743/1.) alatt lévő
ingatlan szennyvízvezetékére történő rácsatlakozással valósítható meg.
4. A kérelmezők feladata a szolgalmi jog alapításához és az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges változási vázrajz elkészíttetése, záradékoltatása, valamint
földhivatali bejegyeztetése. Az ezzel kapcsolatos költségek a kérelmezőket terhelik.
Határidő:
Felelős:

2008. május 15.
Csanádi Béla osztályvezető

6. Előterjesztés Szerencs Város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára
Csanádi Béla: Jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat a 2005 évben
elfogadott környezetvédelmi program felülvizsgálatával. Az elfogadott programban célokat,
feladatokat fogalmaztak meg, és bizonyos esetekben határidőket rendeltek ezekhez. Most az a
cél, hogy a feladatokat aktualizálják. Van, ami már megvalósult és van, ami még nem, vagy
éppen folyamatban van.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Korondi Klára szerint, ha a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok
megvalósulnának, akkor csodálatos városban élnének. Mindennel egyetért, és nagyon jónak
tartja a Rákóczi utca sétálóutcává történő alakítását. A Szociális Otthon mögötti területen
terveztek egy kis parkszerű környezetet. Biztosan lenne felajánlás az ötlet megvalósításához.
Díjazza a természetvédelmi őrség kialakítását, bár ez még csak terv. Ha megvalósulna az
őrség akkor kéri, hogy figyeljenek a játszóterek épségére is.
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Hidegkúti Ákos nem ért egyet azzal, hogy a Rákóczi utcát sétáló utcává alakítsák, mert akkor
az ott lévő kiskereskedelmi egységek tönkre fognak menni, mert minden vásárló az üzlet előtt
szeret megállni. Az idetelepülő multinacionális cégek, és a már említett parkolási probléma
azt fogja eredményezni, hogy a kiskereskedelmi cégek tönkre fognak menni.
Bíró István már számtalan testületi ülésen elmondta, hogy nemcsak a Fecskésen, hanem a
város más területein is bűz van. Ez nem hagyható figyelmen kívül a levegőtisztaság védelme
érdekében. Tudomása szerint nem a szennyvíztelep miatt van kellemetlen szag, hanem egész
egyszerűen trágya szag terjeng. Nem lehet ablakot nyitni a lakásokban. Megkérdezte az
ÁNTSZ-t is, hogy mit kell azért tenni, hogy ez a kellemetlenség megszűnjön, melyik az a
hatóság, amelyikhez fordulni lehet. A felszíni vizekkel az a problémája, hogy ennek
következtében a sorompó mögötti terület teljesen el van gazosodva, nincs gazdája.
Dr. Takács István egyetért Bíró István képviselővel, mert valóban elviselhetetlen a bűz a
Fecskésen. De tapasztalt ilyen kellemetlenséget az ő lakókörnyezetében is. Az ott élő emberek
az illetékes hatósághoz fordultak, akik kimosták a szennyvízhálózatot, mert pangott benne a
rossz víz. Azt olvasta a környezetvédelmi programban, hogy a várból kivonulnak az egyéb
létesítmények, és csak múzeumok lesznek. Nem érti, hogy minek csináltak oda kollégiumot?
Rónavölgyi Endréné: Már rég nincs ott.
Dr. Takács István folytatja hozzászólását, mely szerint parkolóházat, mélygarázst is
terveznek. Kérdi: mikor lesz itt mélygarázs? Tapasztalja, hogy a boltosok egymás üzlete elé
állnak, ezért szükséges a parkolási gondok megoldása. Felveti még, hogy a parkolóhelyeknél
beültetett fák másfél autó helyet foglalnak el. Át kellene újból gondolni a már korábban szóba
került parkoló kialakítását az egyik bérházi lakás mögött. Ahhoz, hogy a Fenyvest
sétálóerdővé tudják alakítani, rendszeres és hathatós takarításra, akácirtásra van szükség. Az
anyagban benne van a vízfeltárás gondolata is, ezért azt kéri újra, hogy tárják fel a felszín
alatti vizeket.
Vaszily Miklós szerint az jelenti elsősorban a problémát, hogy az elkészült létesítményeket az
emberek nem kímélik, tönkretesznek mindent. A nemrég átalakított várkertben már most
tapasztalható a rongálás és a növények ellopása. Emiatt, ha valami újat létesítenek, akkor
annak őrzéséről is gondoskodni kell, ami létszámproblémát vet fel. Régebben ő is erőltette a
melegvíz kutatási programot. Biztos abban, hogy lakosság is támogatná a fúrásokat.
Megkérdezi, hogy az ivóvízhálózat rekonstrukciójában szerepel-e a Nagyvárad út és köz
vízvezeték hálózatának cseréje?
Hidegkúti Ákos arra kíváncsi, hogy a létesítmények őrzése kiváltható-e ipari kamerás
rendszerrel? A parkolással kapcsolatban úgy tudja, hogy tervben van a Zrínyi utcában parkoló
kialakítása. A későbbiekben rá kell bírni a kereskedőket is, hogy használják a kialakított
parkolókat. Azt nem gondolja, hogy a fákat ki kellene vágni, de a parkolók 45 fokos szögben
való megdöntésével, illetve a helyek felfestésével enyhítenék a parkolási gondokat. A
városban több helyen felfestéssel ki kellene alakítani a mozgáskorlátozottak részére is
parkolóhelyeket.
Fekete József: A Fenyvesben és a hegyen vegyszerrel nem lehet az akácot kiírtani, mert ott
védett növények és helyek is vannak.

21

Bíró István tájékoztatásul elmondja, hogy a 2008-as beruházási tervben a Nagyvárad utca
rekonstrukciója benne van, mert a Borsodvíz közgyűlése ezt elfogadta. Az elmúlt testületi
ülésen kérte, hogy a közintézmények előtt fessenek fel mozgáskorlátozott parkolót. Ilyet nem
lát sehol, csak a Penny-nél és a Sparnál.
Uray Attiláné megdöbbenéssel olvassa a Rákóczi-várral kapcsolatos leiratokat. Úgy
gondolja, hogy ha valamilyen változást terveznek egy intézménnyel, akkor illett volna az
intézményvezetővel konzultálni. Nem tudja, hogy kinek az érdeke egy jól működő intézmény
szétverése. Az intézmény nemcsak helyi kulturális, hanem kistérségi művészeti feladatokat is
ellát.
Visi Ferenc: A parkolással, és a sétáló utca kialakításával kapcsolatban az a javaslata, hogy a
Kossuth utcához hasonlóan a Rákóczi utcában is tegyenek ki megállni tilos táblát. Mire sétáló
utcává alakítják, az emberek megszokják, hogy ott nem lehet megállni.
Csanádi Béla (Uray Attiláné távozik az ülésről): Az egészségügyi intézmény területén most munka
folyik. A lőteret már eltakarították. Ezzel is meg szeretnék teremteni annak lehetőségét, hogy
parkosítsanak és megfelelő területeket alakítsanak ki. A Rákóczi utcával kapcsolatban
elmondja, hogy inkább kedveli a vegyes forgalmi rendet. De ez nem mai és nem is holnapi
feladat, lehet még rajta sokat gondolkodni. Tény, hogy van olyan igény is, hogy sétáló utca
legyen. Ebben majd az önkormányzat fog dönteni. A trágyatárolóval kapcsolatban elmondja,
hogy a műszaki létesítmények megfelelőek, de a tárolása már nem. Ebben a
Környezetvédelmi Felügyelőség az illetékes hatóság, illetve a működtető Mezőgazdasági Rt.
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy levélben keressék meg az illetékes hatóságot ezen a
testületi ülésen elhangzottakra hivatkozással.
Csanádi Béla: Cukorgyári tavak melletti területek: megnézetik, hogy ott rend legyen, nyilván
az ingatlantulajdonosokat kell megkeresni. Jelenlegi jogszabályok szerint 5 parkoló egységre
egy fát kell biztosítani. Ettől nem lehet eltérni. A parkolási lehetőségeket a Zrínyi utca
megnyitásával kell megoldani, ehhez először a területet kell megszerezni. Gondolkodni kell
azon is, hogy hol lehet majd mélygarázst vagy parkolóházat létesíteni a jobb terület
kihasználás érdekében. Melegvíz kutatással kapcsolatban elmondja, hogy önkormányzati
döntés szükséges a kutatás elrendeléséhez. Az előzetes kutatások szerint kb 3000 méter
mélyen található az a réteg, amely alatt lehet az a kőzet, amely alatt esetleg van víz. Ez nem
volna egy olcsó fúrás. Térfigyelős rendszerek kapcsán tervezik több helyen a létesítését a
városrehabilitációs tervek szerint. A parkolók szegélyének korrigálása 45 fokban, illetve a
parkolási morál megváltozása, valamint a rendőrség határozottabb fellépése talán enyhíthetne
a parkolási gondokon. A mozgáskorlátozottak egyesületével végigjárták a várost, és
megegyeztek abban, hogy hová fognak számukra parkolóhelyeket felfesteni. A
Városüzemeltető Kht ezt már az éven megoldja. A hegyen évente irtják az akácokat, de
nagyon agresszív növény, ezért újra kihajt. A Rákóczi-várral kapcsolatban: nem az a cél, hogy
kitegyék onnan a kulturális központot, hanem az volt a cél, hogy azok az intézmények
kerüljenek onnan el, amelyek nem oda valók. Inkább erősíteni szeretnék a vár művelődési
funkcióját. A Norvég Alapos pályázatban elsődleges cél a turisztikai szálláshelyek bővítése,
de emellett néhány diákszállás hely fenntartása.
Dr. Takács István: A Ciklámen bolt vezetője megoldotta a parkolási problémáját egy tábla
kihelyezésével. Árpádhegy: nem tudják megoldani véglegesen az akácírtást vegyszerezés
nélkül. Ha ez megtörtént, utána kell megoldani a fatelepítést.
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Visi Ferenc nincs olyan jogszabályi hely, mely alapján megállni tilos helyen engedély alapján
megállhasson.
Rónavölgyi Endréné: (dr. Egeli Zsolt távozik az ülésről) A környezetvédelmi programhoz
karizmatikus módosító javaslat nem érkezett, kivéve az Uray Attiláné által felvetettet. Azért
adták be a pályázatot a vár felújítására, hogy színháztermet újítsanak fel, turisztikai
szálláshelyeket alakítsanak ki. Abba vitába szállna, hogy szükséges-e a várban diákoknak
szálláshely fenntartása, arra ott van a kollégium. A várnak kulturális intézményként való
működtetése sokba kerül. Vannak példák műemlék jellegű épületek hasznosítására. Például
Miskolcon, ahol egy Művészetek Háza megépült, és alkalmas egy kulturális központ
működtetésére. Hosszútávú tervként említi, hogy a várat ténylegesen látogatóhelyként
működtessék, és a kulturális élet helyének egy újabb létesítmény épülne. Ezeket a gondolatait
kéri, hogy ne kérjék számon rajta, mert csak nagyon hosszú távlati terveket sorolt fel. A
városi tervekben szerepel a parkolási gondok enyhítése, illetve a Rákóczi utca felújítása. Az
elkövetkezendő négy éves távlatban a parkolóhelyeket is át lehetne alakítani.
Termálvízkutatás: a Miskolci Egyetem és Nyíregyházi Főiskola illetékes tanszéke elvégezte a
kutatásokat és megállapították, hogy 3000 méter mélyen van az a kőzetréteg, amely alatt talán
melegvíz lehet. Igaz, meg lehet próbálni és lefúrni 3000 méter mélyre többszáz millió
forintért, de amikor arról vitáznak, hogy felvegyék-e a rövidhitelt és a későbbiekben az ÖTM
pályázatán részt vegyenek, akkor erre nem lát ma reális esélyt. Szavazásra bocsátja a
környezetvédelmi program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja azt, és az alábbi
határozatot hozza:
67/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város 141/2005. (XII.20.) sz. határozatával elfogadott Környezetvédelmi
Programjának „I. Környezetvédelmi program felülvizsgálat” tárgyú dokumentumát
elfogadja.
A felülvizsgálati dokumentum egy példánya jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős:
Határidő:

Rónavölgyi Endréné polgármester
azonnal

7. Különfélék
Rónavölgyi Endréné a két testületi ülés között végzett munkáról számol be e napirendi pont
keretében. Az elmúlt időszak fontos eseménye volt a cukorgyár bezárása kapcsán a
kármentési feladatok ellátása. Több alkalommal tárgyaltak Gráf József, Hiller István és
Kákosi Csaba miniszterekkel, illetve szakembereikkel. Mindenki jó szándékkal közelítette
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meg Szerencs város gondját. Komoly tárgyalásokat folytattak Pokol Balázs úrral, aki meg van
bízva a gyár bezárásával és az azt követő feladatok végrehajtásával. Gondoskodni kell azokról
is, akik kiszervezve, de a gyár területén dolgoztak. Átbeszélték azokat az elképzeléseket is,
hogy hogyan történhet az épületek hasznosítása. Megmaradó épületek: cukorgyári főbejárat,
orvosi rendelő, irodaépület, két cukorgyári kémény, múzeum és teljes anyaga, cukorgyári
étkezde épülete. Kérték, hogy az ipari vágány ne kerüljön felbontásra, valamint kérték, hogy a
tavat a Szerencsi Horgász Egyesületnek adják át. A tűzoltóság melletti épületet pedig átadják
az önkormányzat számára. Van néhány terület, út, amely a cukorgyár tulajdona. Ilyen a régi
szervízút. Ennek átadása azért fontos, mert ha a 37-es út szélesítése megkezdődik, akkor erre
csak úgy tudnak pályázni, ha ez az önkormányzat tulajdona. Kérték, hogy a cukorgyár hátsó
bejáratát ne bontsák le, valamint az utat tegyék rendbe. Kérték továbbá, hogy a vasúti síneknél
lévő épületet, labort és bejáratot is adják át. Kérték és javasolták, hogy a volt cukorgyár
területét ipari parkká nyilvánítsák. Vannak jelentkezők és befektetők. A minisztérium ezek
ismeretében tudja majd kiírni a diverzifikációs pályázatot. Bizonyos épületek lebontásra
kerülnek, egyesek nem. Lényeg, hogy azokat a gépeket, amelyek cukorgyártást szolgálták,
azokat kell eltávolítani. Kérték, hogy azokat a gépeket, melyeknek ipartörténeti értéke van,
azokat is adják át. Jean-Chrostophe Meis, a Nestlé gyár igazgatója nyugdíjba vonult, helyette
új igazgató került ide. Ígérete alapján szignifikáns változás a foglalkoztatás területén nem fog
történni. Az elmúlt időszak feladata volt a különböző pályázatok elkészítése és azok
benyújtása. Ezek nem könnyű feladatok, mert mindig történik változás, és ezekhez kell
igazítani az itteni terveket is. Tárgyalásokat folytattak ingatlanvásárlások tekintetében. Az
egyik az ÉMÁSZ épület megvásárlása. Másik fontos feladat a parkolóhelyek kialakítása.
Ebben is folytattak tárgyalást. Amennyiben konkréttá válik a testület elé kerül. Jó volna a
Zrínyi utcán megvásárolni egy olyan ingatlant, amelyen keresztül feltárható egy
önkormányzati terület, s ott parkolót lehetne kialakítani. Felvetődött még a Fecskési Idősek
Klubja. Ez ugyan nem sürgető feladat, de át kell gondolni, hogy hosszú távon hogyan tudnák
ezt a problémát is megoldani. Folytatják az ondi faluközpont fejlesztését. Egy közösségi ház
tervei készülnek el. Hangsúlyosan kiemeli, hogy a város egyik helyén sem támogatják olyan
beruházások megvalósulását, amelyek kifejezetten hátrányos szociális helyzetű emberek más
településről történő ide hozatalát és nekik valamiféle lakásépítési program indítását. Minden
ilyen híresztelés az ott lakók zaklatásával ér fel. Kéri, ezt mondják el, nem feltételezi, hogy
valamiféle tudatos befolyásolásról lenne szó. Elkezdődött a szervízutak zúzalékkal való
feltöltése. Megtörtént a buszmegállók átfestése. Javasolja, hogy a Kht. munkatársaival járják
végig a várost, és nézzék meg, melyek azok a járdaszakaszok, amelyek felújítást igényelnek.
Készítsenek ütemtervet, és aszerint haladjanak. Tárgyaltak az ügyben is, hogy az idetelepülő
áruházak átvegyék az itteni vállalkozások termékeit is. Nem zárkóztak el az ötlet elől az
áruházak. Az Egészséges Városok Koordinációs Értekezlete a városban tartotta közgyűlését,
és az itt folyó munkáról elismeréssel szóltak. Számos sport és kulturális rendezvény helye volt
a város. A májusi hónap is tevékenyen fog telni, illetve a város már készül a gazdanapok
megtartására is.
Képviselői felajánlásokat ismertet, ebben kéri a testület jóváhagyását. Dr. Korondi Klára – a
2008. március havi Képviselői Alapját a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány javára ajánlja
fel. Az április havi részt a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány javára. A május
havi rész felét a Scholtz Jenő Alapítvány, a másik felét a Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány
javára ajánlja fel. A június havi rész felét a Rákóczi Zsigmond emlékére Alapítvány, a másik
felét a Kiss Attila Alapítvány javára ajánlja fel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást, és az alábbi
határozatot hozza:
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68/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: dr. Korondi Klára Képviselői Alap felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának
felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
A 2008. március havi rész összegét a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány javára ajánlja fel.
Az április havi részt a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány javára.
A május havi rész felét a Scholtz Jenő Alapítvány, a másik felét a Szerencsi Bölcsisekért
Alapítvány javára ajánlja fel.
A június havi rész felét a Rákóczi Zsigmond emlékére Alapítvány, a másik felét a Kiss Attila
Alapítvány javára ajánlja fel.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bíró László – c. főjegyző

Rónavölgyi Endréné: Vaszily Miklós a március havi Képviselői Alapját a Szerencsi
Sportegyesület javára ajánlja fel, melyből a 8-as választókörzet körzeti labdarúgó bajnokság
megrendezésére kerülne sor.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást, és az alábbi
határozatot hozza:
69/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Vaszily Miklós Képviselői Alap felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete Vaszily Miklós képviselő Képviselői Alapjának
felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
A március havi Képviselői Alapjának összegét a Szerencsi Sportegyesület javára ajánlja fel,
melyből a 8-as választókörzet körzeti labdarúgó bajnokság megrendezését támogatja.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bíró László – c. főjegyző
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Rónavölgyi Endréné: Suskó Viktor a Képviselői Alapjának a január-február-március havi
összegét az ESZEI alapszolgáltatási központ gondozóház eszközbeszerzésére, az április havi
részt a Szerencs Városi Sportegyesület javára ajánlja fel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást, és az alábbi
határozatot hozza:
70/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Suskó Viktor Képviselői Alap felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete Suskó Viktor képviselő
felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:

Képviselői

Alapjának

A január-február-március havi részek összegét az ESZEI Alapszolgáltatási Központ
Gondozóház eszközbeszerzésére, az április havi részt a Szerencs Városi Sportegyesület javára
ajánlja fel.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bíró László – c. főjegyző

Rónavölgyi Endréné a január havi Képviselői Alapjának összegét a Gyárkerti Óvoda melletti
játszótér felújítására ajánlja fel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást, és az alábbi
határozatot hozza:
71/2008. (IV. 24.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Rónavölgyi Endréné Képviselői Alap felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete Rónavölgyi Endréné polgármester Képviselői Alapjának
felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
A január havi rész összegét a Gyárkerti Óvoda melletti játszótér felújítására ajánlja fel.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bíró László – c. főjegyző
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Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság ülésén kérésként merült fel, hogy a
későbbiekben a különböző közgyűléseken ne köztisztviselők képviseljék a várost, hanem
képviselők vegyenek ezeken részt. Megkereste az aljegyző urat ebben a kérdésben. Egy helyi
rendelet szabályozza az ezeken való részvételt. Ha ebben változást szeretnének, akkor
rendeletmódosításra van szükség.
Dr. Gadóczi Bertalan: Az önkormányzati vagyon és vagyongazdálkodásról szóló helyi
rendelet szabályozza a gazdasági társaságokban való részvételnél a képviseleti jogot, a
képviseleti jogosultságot, kötelezettséget, és szabályozza azt is, amit a határozati javaslat
tartalmaz, a mandátumhoz való kötöttséget, kötelezettséget. Mindaz, ami a
kezdeményezésben benne van, azok szabályozva vannak. Mivel a szabályozás tárgya, amire a
határozati javaslat irányul önkormányzati rendeletben van szabályozva, ezért a módosítás is
csak rendeletmódosítással lehetséges, nem határozattal. A jogszabályi változások és az ÁSZ
ellenőrzés okán ebben a félévben egyébként is felül kell vizsgálni a vonatkozó önkormányzati
rendeletet, ezért az volna a célszerű, - figyelemmel a jelenlegi javaslatra is – hogy az
Ügyrendi és Oktatási Bizottság együttműködésével készülne a rendeletmódosítás.
Rónavölgyi Endréné elmondja, hogy a jelenlegi vagyongazdálkodási rendeletnek
megfelelően járt el és jár el a jövőben is. A rendelet szerint a gazdasági társaságban az
önkormányzatot a polgármester képviseli. A polgármester a tag képviseleti meghatalmazására
vonatkozó szabályok szerint jogosult megbízni a képviselő-testület tagját, vagy a
polgármesteri hivatal dolgozóját. Ennek a rendelkezésnek az alapvető célja az, hogy az
önkormányzat a vagyonával jól és felelősen tudjon gazdálkodni. Azt a gyakorlatot követte,
hogy bizonyos esetekben képviselőket kért fel – amennyiben nem tudott részt venni ezeken az
üléseken - az önkormányzat képviseletére, meghatározott mandátummal. Például a Borsodvíz
esetében Bíró István képviselő volt az, aki rendszeresen részt vett ilyen megbízatásban. A
Hydrosteel esetében Vaszily Miklós. Amikor az Ipari Park Kft. tartott közgyűlést, azon
Csanádi Béla osztályvezető, mint a hivatal dolgozója vett részt. A választását az indokolta,
hogy jogszabály ezt lehetővé teszi, valamint az, hogy mindig mindenhová a megfelelő
szakembert küldhesse, meghatározott mandátummal. Amikor döntések születnek ezeken a
fórumokon, akkor ezek visszakerülnek a testület elé, és itt döntenek róluk. Ilyen például a
vízdíj, a szemétdíj kérdése. A képviselők mindig tudnak minden ilyen lépésről. Ez egy jól
bevált módszer, a helyi rendeletnek ezen pontja 1999 óta nem volt változtatva.
A képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül vette tudomásul az elmondottakat.
Vaszily Miklós arról érdeklődik, hogy a kht. melletti terület megvásárlására lesz-e lehetőség?
Rónavölgyi Endréné tárgyalt a tulajdonossal, egyességre kell törekedni.
Vaszily Miklós: A Dózsa György utca nyugodt kertvárosi terület, ezért a lakók kérése, hogy
ezeket az utcákat változtassák lakó-pihenő övezetté. Igló utca – teljes felújításra szorul.
Bíró István: Nestlé kamionparkolás megoldása, gyalogos átkelőhely felfestése a 2-es ABCnél, Dobó Katica utcában a csőtörés utáni állapot helyreállítása, hétvégi reklám szóróanyagok
kihordása után szemetes a város, Family Frost autó vasárnapi zavaró dudaszója.
Dr. Korondi Klára: Mi a terv a Lőtér lebontása után az ottani területtel? Mi történik a
Vaddisznó melletti területtel, eladja az önkormányzat, épül-e ott valami? Petrikovits
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szobornak talapzat kell. A Csalogány utcában lévő volt Bútor Ktsz. romhalmaz. Kié az épület,
mert nagyon elhanyagolt, felszámolása szükségszerű volna. Megköszöni nyilvánosan Tóth
Istvánnak és a Kht segítségét, hogy a körzetében lévő járdaszakasz megépülhetett.
Hidegkúti Ákos arra kíváncsi, hogy a menetközben árusító autóknak van-e engedélyük?
Bajcsy-Zsilinszky utcában ki van téve a megállni tilos tábla. Mivel a lakók nem ellenzik,
javasolja, hogy a piaci napon oldják fel a tiltó tábla hatályát, és erről a rendőrséget is
tájékoztassák, hogy feleslegesen ne büntessék meg azokat, akik megállnak ott. Cukorgyár
bezárása: cukorgyári dolgozókat nem látott tüntetni, hogy ne zárják be a gyárat. Véleménye
szerint politikai felelősség is, hogy a gyár bezárt. Híradásokban már foglalkoznak azzal, hogy
az élelmiszerárak emelkedni fognak, bizonyos tevékenységek beindítása miatt. Semmilyen
sajtóban nem látja viszont a cukorgyár bezárásáról szóló cikkeket, megnyilvánulásokat.
Danyi László: Hunyadi és Ady utcák felújítása már régi ígérvény. Honlap szerkesztése – Ond
kimaradt, illetve miben újult meg a lap? Kéri az első kaszálások elvégzését a településrészen,
az iskolaudvaron lévő elöregedett fák kivágása szükségszerű.
Fekete József: Dózsa, Bethlen, és Bocskai utca blokk: lakó-pihenő övezetté nyilvánítása. Az
Erzsébet közben mozgáskorlátozottaknak parkolóhely kialakítása. Piac: szűkös a területe,
felfestéssel lehetne módosítani az elrendezését. Panasz a Nestlénél lévő kamionparkolásra.
Cukorgyár bezárása: nem politikai, hanem gazdasági indokok alapján zárták be. A termelők
hozták ezt a kemény indokot, melyhez a tulajdonosok alkalmazkodtak. Politikailag, ami
nemzeti szinten elintézhető volt, azt az országgyűlési képviselők elintézték, például a 4 eurót.
Visi Ferenc: A körzetek közötti labdarúgó bajnokság támogatása okafogyottá vált, mert
Cseppely János nem vállalja a szervezést. A fűkaszások a kimaradt területeket is tegyék
rendbe, függetlenül attól, hogy nem kapnak arra utasítást. Utak és vízelvezető rendszerek
rendbetétele, kátyúzások elvégzése. Közhírré tenni, hogy mikor lesz a városban lomtalanítás.
Dr. Takács István: Erzsébet tér - játszótér felőli oldalon az átereszben elszaporodtak a
szúnyogok. A teherautóknak beomlásveszély van. Foglalkozni kell a parkoló kialakításával
ezen a területen. A piacon kevés mezőgazdasági termelő kínálja az áruját, mert nem
versenyképesek a nagyáruházak zöldségstandjának kínálatával és áraival. Nestlé
kamionparkolás: türelmet kér ebben, mert a város egyetlen nagy foglalkoztatója a gyár. A
termálvíz kutatás kérdésében makacs, mert nemcsak matematikailag kell a számításokat
elvégezni. Tájékoztatásul elmondja: lehetőség van arra, hogy csokoládémúzeumot alakítsanak
ki. Felajánlotta ennek kivitelezését a városvezetés számára. Cukorgyárral kapcsolatban nem
tudja tudomásul venni ennek bezárását, nagy csapás volt a város számára.
Bíró István: Cáfolja azokat a felvetéseket, melyek szerint nincs sajtó visszhangja a cukorgyár
bezárásnak, viszont elmondja, hogy a cukorgyár bezárása miatti tüntetésen munkanélkülieket
sem látott.
Kalina Lajos azt látja, hogy képviselő-társai ötletelnek egy-egy felvetés kapcsán, ezért
javasolja, hogy korlátozzák le a különfélék alatt felvethető témákat, mert parttalan
előadásokat hallgatnak. A mai napon hamar túljutottak az írásos előterjesztések
megtárgyalásán, de korlátozatlanul szólnak hozzá a különfélék alatt. A mai napon
konszolidálódott a helyzet, ezért azt gondolta, hogy a különfélék alatt már nem kerül sor
politikai megnyilvánulásokra, de másképpen alakult. Kéri, hogy mérsékeljék magukat, és
dolgozzanak ki arra rendet, hogy a különfélék alatt hogyan történjen a hozzászólás. Azt is
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elfogadhatónak tartja, hogy írásban nyújtsák be azon kérdéseiket a képviselők, melyeket a
különfélék alatt szeretnének elmondani.
Rónavölgyi Endréné elmondja: Van rendje a különféléknek, mindenki kap egyszer szót, és
elmondhatja az azonnal elhárítandó feladatokat, vagy fennálló veszélyre hívhatják fel a
figyelmet a képviselők.
Hidegkúti Ákos: A sajtóorgánumokban való megjelenést 1 hónappal ezelőttől kell megnézni.
Ő nem szimpátiatüntetésről beszélt, hanem arról, hogy a cukorgyári dolgozók közül egy sem
tüntetett a bezárás ellen. Kalina képviselőnek azt mondja, ha nem érdekli, hogy mi történik a
városban, akkor ne hallgassa végig a különféléket. Polgármester asszonnyal már semmilyen
formában nem lehet a problémákat közölni, illetve most már le kell szabályozni arra a szintre,
hogy miről akarnak beszélni, azt már nevetségesnek tartja.
Danyi Lászlót felháborítja Kalina Lajos felszólalása, mert őt naponta megkeresik a
lakóhelyén az emberek különféle problémákkal. Nem azért szólal fel, hogy benne legyen az
újságban, hanem azért, mert a felvetésekre választ szeretne kapni. A cukorgyár bezárással
kapcsolatban elmondja, hogy szerinte sem politikai okokból zárt be, és bárki lett volna a
polgármester, ez akkor is megtörtént volna. Azzal viszont nem ért egyet, hogy a termelők
miatt zárt be a gyár. Bizonyos szempontból igen, de a felelősséget megvizsgálná, hogy a
termelőket ki tette bizonytalanná a szerződéseket illetően, valamint ebből a bezárásból ki-ki
milyen formában menekült meg, vagy járt jól.
Vaszily Miklós egyetért Danyi képviselő úrral, valamint Hidegkúti Ákos utolsó felvetésével.
Úgy érzi, ha a körzetében lakók megkeresik és kérik, hogy vesse fel problémájukat a testületi
ülésen, neki ezt kell tenni, és ezt várják az újságban is.
Kalina Lajos elnézést kér azoktól, akiket megbántott, de lehet, hogy rosszul fejezte ki magát.
Nem állt szándékában azokat az egyéni képviselőket megbántani, akik azonnal elhárítandó
problémákat vetettek fel. Azokat a hozzászólásokat bírálta, melynek kapcsán 20-30 témát
érint egy-egy hozzászólás, vagy kifejezetten politikai indíttatású.
Dr. Takács István emlékeztet arra, hogy amikor a cukorgyár bezárásáról tárgyaltak, akkor
egészen más témával foglalkoztak, támadták és védték a polgármester asszonyt. Szerinte nem
kell neki védelem, meg tudja magát védeni. Sajnos teljesen másról beszéltek, nem pedig arról
a témáról, amiért összeültek. Szerinte a meghívott vendégek előtt nevetségessé váltak.
Visi Ferenc szerint nem érdemes korlátozni a másik hozzászólását főleg akkor, ha egy
választókörzetet képvisel. A cukorgyár bezárás kapcsán kiderült, hogy az unió döntésének
megfelelően kellett a gyárat bezárni, de a felelősségi sorrendet azért lehet keresni és
felállítani.
Rónavölgyi Endréné reagál néhány felvetésre. Köszöni a jelzéseket a választókörzetekkel
kapcsolatban. Emlékezteti képviselő-társait, hogy az egyebek alatt bármilyen témát fel lehet
vetni, s ha ezt a testület felveszi napirendjére, akkor meg lehet tárgyalni. A különfélék alatt
viszont a körzeteket érintő problémákat, az azonnali intézkedést igénylő témákat kell felvetni,
és nem politikai indíttatású hozzászólásokat kell tenni. A politikai vitának más a fóruma.
Felvetések: Dózsa György utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása – meg kell nézni, hogy ha
ez egy lakossági kérés. Út és járdaépítés: a következő testületi ülésre be fogják hozni, hogy
melyek azok az utak, amelyekről döntöttek. Elkészítik a terveket, és megnézik melyek azok,
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amelyek belekerülnek a pályázatokban. Igaz sok út ki fog maradni, mert nincs elég pénz a
helyreállításukra. Az Ondon tönkretett út rendbetételét meg kell követelni a vállalkozótól.
Nestlé kamionparkolás: részben türelem, részben pedig kapcsolatfelvétel szükséges. A Nestlé
területén óriási parkolóhelyek vannak, ahová be lehetne engedni a kamionokat parkolni.
Amennyiben ezt mégsem lehet, akkor a város ajánljon egy másik területet a várakozásra.
Csőtörés a Dobó Katica utcában: tudják az okát, és amikor a Borsodvíz közgyűlésén
képviselő úr képviseli a várost, akkor szót emelhet az út rendbetétele érdekében. Tudvalévő,
hogy az egész város területén elavult az ivóvízhálózat. Készül egy ivóvízminőség javítását
célzó pályázat, amely a rekonstrukciót is szolgálná. Family Frost: úgy tudja, hogy a cégnek
van engedélye. Tudja, sokan szeretik, sokan nem, de nem lehet tudni, hogy mikor döntenek
jól. Lőtér: a területet 5 évig még nem lehet kimérni. Az orvosi lakások mögötti területből,
illetve a rendelőintézethez tartozó egyéb területekből lehet építési telket kialakítani.
Petrikovits alapzat és emlékhelyek: beszéltek róla osztályvezetői értekezleten. Nemcsak a
Petrikovits szobornál, hanem máshol is, de átgondolást igényel, mert törekedni kell a legjobb
módszer megtalálására. Bútoripai szövetkezet területe: magántulajdonban lévő épület, ezért
nagyon korlátozottak a lehetőségek, de fel kell szólítani a tulajdonosokat a rendbetételre, mert
nem lehet patkányfészek az épület. Bajcsy-Zsilinszky utca és piac, Erzsébet tér: szerepel a
városrehabilitációs tervekben. Ennek megvalósításáig türelmet kér. Amennyiben nem nyer a
pályázat, akkor el kell dönteni, hogy hogyan lehet ezeket a területeket rendezni. Szombati
parkolás: ezt kivételként lehetne kezelni, s jelezni a rendőrség felé. Ond fakivágás: egyetért
vele, de kéri, hogy képviselő úr mutassa meg, melyik fáról van szó. Ezek után be kell szerezni
a fakivágáshoz szükséges engedélyeket. Szűkös piac: az építése elkezdődött, ha a
városrehabilitációs program megvalósulna, annak keretében folytatnák a fejlesztését.
Kispályás labdarúgó bajnokság: van tanulsága annak, hogy Cseppely János nem vállalja a
szervezést, melyet még képviselőként kezdett el. Akkor azt kérte, hogy néhány képviselő ezt
támogassa meg. Kimondatlanul meg lett vádolva, hogy saját zsebre játszik. Azt gondolja,
hogy teljesen jogos ez a fajta sértődés, mert minden fillérrel el tudott számolni. Várja a
következő képviselőt, aki a körzeti bajnokságot megszervezi. Közterületek rendje: nem tudja
ígérni, hogy mindenki háza előtt le fogják vágni a füvet. Ezt ne várják. Megvan a közterületek
karbantartásával kapcsolatos állásfoglalás, mely szerint mindenkinek a háza elejét, a pince
tetejét, a háza előtti árkot rendbe kell tenni. Lomtalanítás: május 17-én lesz. Zöldhulladékot és
kommunális szemetet nem fognak elszállítani. Vízfúrás: a tudósok által elmondottak alapján
nincs realitása. Nem elrontója ennek a dolognak, de el kell dönteni, hogy van-e esély rá vagy
sem. Cukorgyár: Érti, hogy a képviselő úr felszólalása politikai felszólalás volt, mely szerint
ennek az ügynek politikai felelősei vannak, nevezetesen a két országgyűlési képviselő. Azt
gondolja, hogy van politikai felelőse az ügynek, de a címzett téves. A politikai felelősség ott
kezdődött, hogy amikor privatizálásra kerültek a magyar állami tulajdonban lévő gyárak,
üzemek, akkor forintokért, fillérekért eladta az állam az ipari létesítményeket úgy, hogy a
későbbiekben a magyar államnak, a magyar önkormányzatoknak beleszólása nem volt.
Multinacionális cég volt a Beghyn Say, a Nestlé, és multinacionális cégek vásárolták fel a
legnagyobb állami tulajdont, és a magyar gazdaság kiszolgáltatottan maradt. Ahogyan
elmondta, a 12 cukorgyárból 11 bezárt. Nem volt függvénye, hogy jobboldali kormányzás
alatt, vagy baloldali kormányzás alatt zártak be a cukorgyárak. Teljesen változó volt a kép,
hol szocialista, baloldali, vagy jobboldali, vagy független volt a polgármester. Onnantól
kezdve, hogy a privatizáció megtörtént, nem volt beleszólás, mert a magántulajdonával
mindenki azt tesz, amit akar. A tulajdonos döntött a bezárásról, de nem azért, mert nem akarta
működtetni a gyárat, hanem azért, mert a tulajdonosok és répatermelők nem tudtak
megegyezni. Amit ebben a helyzetben tehetett a polgármester politikai felelősségtudatától
vezérelve az az volt, hogy mindent megtett a magyar kormánynál, ami a termelők kívánsága
volt, hogy ők termeljenek, hogy ez a helyzet ne jöjjön létre. Igaz, hogy ez a polgármester nem
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telefonálgatott össze-vissza, és nem állt ki a Geisenheim tér közepére, hogy kiabálja kivel-mit
tárgyalt és mit tett. Nem írta meg magáról az önmagát dicsérő újságcikkeket, de mégiscsak
megtörtént az, és nem helyben ülésből történt meg, hogy a magyar kormány kormánykabinet
elé vitte azt a javaslatot, amit kértek a Szabó György országgyűlési képviselővel együtt, hogy
azt a maximális támogatást, amelyet meg lehet adni egy nemzetnek a répafelvásárlási árhoz,
azt adják meg. Ez a döntés megszületett, és az Európai Unióban kettő olyan tagállam van, aki
ezt a maximális támogatást megadta. Olaszország, és a politikai felelősségétől vezéreltetve
próbálta kijárni és kijárta Rónavölgyi Endréné képviselő. Sajnálja, hogy ennek ellenére a
répatermesztők egy része úgy döntött, hogy nem éri meg ennyiért cukorrépát termelni, de ez
nem a polgármester és nem a szocialista országgyűlési képviselő Rónavölgyi Endréné
felelőssége. Tudja, hogy ezt képviselő úr szeretné, mert ez egy nagyon jó kampánytéma lenne,
ezzel nagyon jól le lehetne járatni bárkit, pláne Rónavölgyi Endrénét, akit nagyon szeretne.
Ha valaki őszintén a városért érzett felelőssége tudatában akar tenni, akkor lehet rossz
érzelmeket gerjeszteni, de a hazugság mindenki szájában hazugság. Biztos abban, hogy fog
találkozni ilyen fajta gondolkodással, híreszteléssel. Bár megnyugodhatott volna, mert neki
nem kellett volna szaladgálni a kormánykabinet felé, hogy ne zárjon be a cukorgyár, hiszen
Koncz Ferenc képviselő úr többször kijelentette, hogy ő többször elintézte már, hogy a
szerencsi cukorgyár ne zárjon be. Nem sikerült. Ezt a politikai felelősséget ő így értelmezi, és
azt kéri a képviselőktől, hogy ezt az igazságot így vigyék hírül. A testületi ülést bezárja.
k.m.f.
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