Szerencs Város Képviselő-testülete
Szám: 31-13/2008.
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-én
tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete József, dr. Gál András, Heves János, Kalina
Lajos, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor,
dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc
Távollévők: dr. Egeli Zsolt, Hidegkúti Ákos
Meghívottak:
dr. Bíró László
Ballók Istvánné
Porkoláb Béláné
Szabó Lászlóné
Bodnárné Göndör Magdolna
Király Judit

- címzetes főjegyző
- városgazdasági osztályvezető
- közigazgatási osztályvezető
- építésügyi osztályvezető
- oktatási osztályvezető-helyettes
- közművelődési szakreferens

Sárkány László
Árvay Attila

- Szerencsi Hírek főszerkesztője
- Szerencsi Hírek szerkesztője

dr. Bobkó Géza
Fábián Ottóné
Tarnóczi Erzsébet

- Eszei igazgató főorvosa
- Szerencsi Általános Iskola igazgatója
- Óvoda intézményegység-vezető

dr. Ináncsi Tünde

- jogi szakreferens, jegyzőkönyv-vezető

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 13 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Egeli Zsolt és Hidegkúti Ákos jelezte
távollétét, illetve Bíró István azt, hogy késve érkezik. Uray Attilánéról nincsenek információi,
feltehetőleg késve csatlakozik az üléshez. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére,
Vaszily Miklós személyében.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
127/2008. (VIII. 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. augusztus 21-i üléséről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőjévé Vaszily Miklós képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, a meghívóban közöltek
szerint azzal, hogy – a helyi közbeszerzési rendelet kerüljön le, mivel az előterjesztő
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visszavonja további szakmai egyeztetés végett, helyette az utóbb kiküldött támogató
szolgáltatás ellátási területének módosítására vonatkozó előterjesztést tűzzék napirendre.
A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbi
határozatot hozza:
128/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. augusztus 21-i ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó:
Ballók Istvánné osztályvezető
Tárgyalta:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2.) Előterjesztés a 2008. évi költségvetés módosítására
Előadó:
Ballók Istvánné osztályvezető
Tárgyalta:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
3.) Tájékoztató a Szerencsi Ifjúsági Információs Pont működéséről és az Ifjúsági
Cselekvési Terv időarányos végrehajtásáról
Előadó:
Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta:
Ügyrendi és Oktatási Bizottság
4.) Javaslat a jegyzettámogatási rendelet módosítására
Előadó:
Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető helyettes
Tárgyalta:
Ügyrendi és Oktatási Bizottság
5.) Egyebek
- Előterjesztés a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító
okiratának módosítására
- I. sz. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházáshoz történő hozzájárulás
- Előterjesztés a Cukormúzeum átvételére
- Javaslat a Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására
- Csatlakozás az „Északi Várak Útján Klaszter” létrehozására szerveződő konzorciumhoz, az
ÉMOP-2008-1.2.1 pályázat benyújtására
- Előterjesztés az ÉMOR-TISZK-hez történő csatlakozási szándékról
- Előterjesztés a támogató szolgáltatás ellátási területének módosítására
6.) Különfélék
1.) Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Rónavölgyi Endréné átadja a szót az előterjesztőnek.
Ballók Istvánné – Városgazdasági Osztály vezetője
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az Államkincstár tájékoztatásával egyidejű
kötelezettsége az önkormányzatnak az I. féléves beszámoló elfogadása.
Dr. Takács István - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában az alábbiakat mondja el:
Viszonylag kiegyensúlyozott gazdasági félévről számot adni. A megszorítások kedvező
hatásai lassan megmutatkoznak. A vállalt kötelezettségeket maradéktalanul sikerült teljesíteni.
A számos benyújtott pályázat közül több is eredményes volt. Példálózva felsorol néhányat:
- az ÖTM által meghirdetett pályázatokon 50 millió forintot sikerült elnyerni
- a fejlesztési pályázatok közül néhány már célba ért, a Regionális Fejlesztési
Tanácshoz benyújtott 5 pályázatból 4 sikeres volt: Széchenyi, Hunyadi, Zrínyi utcák
felújítása, a térfigyelő rendszer kiépítése, a Bocskai úti sportpályán telekkialakítás.
Ez utóbbi kapcsán hozzáteszi: a tévhiedelemmel ellentétben nem szegénynegyedet kívánnak
ott kialakítani, nem szociális, hanem piaci alapon lesznek értékesítve a telkek.
Köszöni az Osztály munkáját. A II. félév sem ígérkezik könnyűnek, hiszen jelentős
bevételeket tervezetek a telekértékesítésből, de sajnos az érdeklődés csökkent.
Kéri, hogy a beszámolót a Képviselő-testület elfogadni szíveskedjen.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
129/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) Előterjesztés a 2008. évi költségvetés módosítására
Rónavölgyi Endréné felkéri az előterjesztőt az esetleges szóbeli kiegészítés megtételére.
Ballók Istvánné szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Elmondja: az I. félévben beérkezett
állami támogatások összegével kell módosítani az éves költségvetést.
Dr. Takács István - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosítást.
Rónavölgyi Endréné egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2008. évi
költségvetés módosítását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
12/2008. (VIII. 21.)
RENDELETE
a 2008. évi költségvetés módosításáról
Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. ( II.14.)
számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul
„A költségvetés bevételei és kiadásai
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül:
b.) kiadási főösszegét
- a 4. § szerint a hiteltörlesztési kiadás nélkül:

3.636.719 eFt-ban
3.636.719 eFt-ban

állapítja meg.”
2. §
A 2. § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 2008ban 130.000 eFt működési célú hitelfelvételből származó bevétellel számol.
3. §
A 2. § (b) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzat 2008ban 130.000 eFt hiteltörlesztési kiadások visszafizetésével számol.
4. §
A R. 1., 2., 2/a., 2b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i., 2/j., 2/k., 2/l., 2/m., 2/n., 3., 3/a., 3/b.,
4., 5., 6. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.
5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. június 30-tól kell
alkalmazni.
(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
3.) Tájékoztató a Szerencsi Ifjúsági Információs Pont működéséről és az Ifjúsági
Cselekvési Terv időarányos végrehajtásáról
Király Judit – közművelődési szakreferens, Ifjúsági Információs Pont vezetője
Nem kíván kiegészítést tenni.
Dr. Gál András - Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Visi Ferenc kérdése arra irányul, hogy a jövőben is lehet-e majd az információs pont
működtetésére pályázni, vagy saját forrásból kell működtetnie az önkormányzatnak.
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Király Judit
Mindig egy félévre, utólagos támogatásra lehetett pályázni. Idén nem írták ki az eredeti
formában, de változatlan tartalommal beemelték a társadalmi megújulás programjába. Ennek
beadási határideje közeleg, igyekeznek benyújtani, nem szabad kihagyni ezt - az önrészt nem
igénylő - lehetőséget.
Rónavölgyi Endréné köszöni az előterjesztők munkáját. Érdemtelenül keveset szóltak a
témához, pedig az ifjúsággal való törődés kiemelten fontos az önkormányzat számára.
Megnyugtató és igazolja az intézmény létjogosultságát az, hogy milyen sokan veszik igénybe
szolgáltatásait. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.
4.) Javaslat a jegyzettámogatási rendelet módosítására
Bodnárné Göndör Magdolna – OKVM helyettes vezetője
Nem kíván kiegészítést tenni.
Dr. Gál András - Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke
A korábbi évek tapasztalatai alapján indokoltnak találja a Bizottság a rendelet címének
megváltoztatását.
Rónavölgyi Endréné további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2008. (VIII. 21.)
RENDELETE
a felsőoktatási hallgatók jegyzettámogatásáról szóló 6/2005. (III. 29.) rendelet
módosításáról
Szerencs Város Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók jegyzettámogatásáról szóló
6/2005. (III. 29.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. címe az alábbiak szerint módosul:
„a kiváló főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására”
2. §
(1) A R. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Szerencs

Város

Önkormányzata

a

felsőoktatási

hallgatók

részére

nyújtandó

jegyzettámogatással kívánja elismerni az egyetemen, főiskolán felsőfokú tanulmányokat
kimagasló eredménnyel folytató szerencsi diákok teljesítményét, illetve segíteni tanulmányaik
sikeres folytatását és befejezését. A megpályázható támogatás elnevezése „Kiváló főiskolai és
egyetemi hallgatók támogatása”.
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3. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2008. évben
benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

5. Egyebek
- Előterjesztés a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító
okiratának módosítására
Dr. Bobkó Géza – Eszei Igazgató Főorvosa
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
(Megérkezik Uray Attiláné, a testület 14 fővel folytatja a munkát.)
Dr. Gál András - Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Korondi Klára
A jegyzőhöz intézi észrevételét: az alapító okirat szerint az intézet vezetőjét a Képviselőtestület 5 évre nevezi ki. Ez nem valós, miért szerepel ez az alapdokumentumban? A másik
észrevétele szerint a megállapodás még a vizitdíj beszedésére is vonatkozik, holott azt már
eltörölték.
Suskó Viktor kérdése arra irányul, hogy fog-e a megállapodás következtében csökkenni az
intézet látogatóinak száma, jelent-e nekik bevételkiesést.
Dr. Bobkó Géza a kérdésekre válaszolva elmondja: vizitdíj tavaly még volt, ezért szerepel a
megállapodásban. Bevételkiesés nem lesz, hiszen a finanszírozást továbbra is az Eszei fogja
megkapni. A betegek száma nem fog csökkenni, az orvosoknak fog többletterhet jelenteni a
kijárás. Ez azonban gesztus a betegek felé, hiszen közelebb viszik hozzájuk a doktorokat.
Dr. Bíró László
A kinevezésre vonatkozó jogszabály dr. Bobkó Géza igazgató megválasztását követően
változott meg úgy, hogy legfeljebb 5 évre lehet az igazgatót kinevezni. Az alapító okirat
módosítása során azért került be ez a kikötés. Dr. Bobkó Géza kinevezése ezért még
határozatlan idejű, de ha státusza valamilyen oknál fogva megszűnne, az új vezetőre már az új
szabályokat kellene alkalmazni.
A vizitdíj azért szerepel a megállapodásban, mert a szerződés 2008. január 1-jén kelt , s akkor
még volt vizitdíj.
Koncz Ferenc
Az alapító okiratban javítani kellene a félreértésre okot adó kinevezési rendet.
Rónavölgyi Endréné
A kinevezésre vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni. A megállapodás aktualizálása az
intézet vezetőjének feladata. Kéri az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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130/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Eszei Alapító Okiratának módosítása
Szerencs Város Képviselő-testülete a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet módosításokkal egységbe szerkesztett Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A határozat melléklete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- I. sz. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházáshoz történő hozzájárulás
Dr. Bobkó Géza elmondja, hogy dr. Tóth Ibolya nyugdíjba vonulása miatt fogorvosi praxisát
értékesíteni kívánja. Az adásvétel hatályához szükséges az önkormányzat jóváhagyása.
Sipos Attila - Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Korondi Klára véleménye szerint szerencsésebb lett volna, ha a vevő is jelen van, de
megbízik volt kolléganője választásában, ezért támogatja a javaslat elfogadását.
Dr. Bobkó Géza elmondja: nem ismeretlen a jelölt, hiszen egy éve itt dolgozik a város egyik
fogorvosi rendelőjében, beosztottként.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, s az alábbi határozatot hozza:
131/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: I. sz. fogorvosi körzet alapellátási tevékenység működtetési jogának eladásához
történő hozzájárulás
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi
döntést hozza:
Jóváhagyólag hozzájárul a Szerencs, Bekecsi út 10. II/212. szám alatti telephelyen működő I.
sz. fogorvosi körzet alapellátási tevékenység működtetési jogának adásvételéhez, mely dr.
Tóth Ibolya (3900. Szerencs, Korvin O. u. 4. sz. alatti lakos) fogorvos mint eladó
(továbbiakban: Eladó) és dr. Varga Renátó (3860. Encs, Mátyás király út 1. szám alatti lakos)
mint vevő (továbbiakban: Vevő) között jött létre.
Képviselő-testület kijelenti, hogy a Vevővel – a szükséges engedélyek beszerzését követően –
az Eladóval fennálló megbízási szerződésben foglalt feltételekkel szerződést köt, egyidejűleg
az Eladóval kötött megbízási szerződést megszünteti.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Vevő az OEP-pel és az ÁNTSZ-szel a feladatellátáshoz
szükséges szerződést megkösse.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vevővel a megbízási szerződést megkösse, s egyben
utasítja, hogy jelen döntésről a Vevőt haladéktalanul tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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- Előterjesztés a Cukormúzeum átvételére
Dr. Takács István - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
A Bizottság véleménye szerint bővebb felvilágosítás szükséges, hiszen az átvétel anyagi
vonzatáról nem szól az előterjesztés. Az épület vizes, felújításra szorul, a működtetésre is
pénzt kell fordítani.
Heves János
Az átvételről kell dönteni, nem arról, hogy mi lesz a sorsa a jövőben. Ha ezt a lehetőséget
elszalasztják, lehet, hogy a Cukorgyár lebontja az épületet.
Dr. Takács István szerint a tárgyalások során együtt kell kezelni minden olyan épület sorsát,
amely megmenthető. Át kell gondolni, hogy mi lesz ezeknek a sorsa.
Koncz Ferenc is azon a véleményen van, hogy a cukorgyári épületegyüttesből
nagyságrendekkel többet kellene megmenteni, s esetleg egy ipari skanzenben gondolkodni.
Fekete József támogatja az átvételi szándékot, de nem szerencsés együtt kezelni az egyes
épületek sorsát. Az irodaház ugyanis még két évig funkcionál a gyárban, hiszen a bontási
munkákat onnan fogják irányítani. Ha most az önkormányzat nemet mond a múzeumra, a
gyűjteményt elviszik Hatvanba, az épületet pedig valószínűleg le fogják bontani.
Visi Ferenc szerint előszerződéssel a többi épületet is meg lehetne szerezni, s még hasznot
hajtó tevékenységeket is lehetne találni, pl. kamionparkoló kialakítása.
Kalina Lajos
Háborúzni különböző módszerekkel lehet: van amikor a lerohanás, van amikor a kisebb
csatákkal történő előrehaladás a célravezető. Szerinte ez esetben az utóbbi módszert kell
alkalmazniuk.
Koncz Ferenc leszögezi: senki nem akar nemet mondani az ajánlatra, de jó lenne tudni a gyár
terveiről, illetve ha az ajánlatot megelőzően volt több alternatíva, akkor azokról is. Javasolja,
hogy vegyék át a múzeumot, de a döntés egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat
tájékoztatást kér és részese kíván lenni annak a folyamatnak, ami a Cukorgyárban zajlik. A
szeptemberi testületi ülésre kapjon meghívást a gyár képviselője, aki erről tájékoztatást tud
adni.
Dr. Takács István
A Múzeum látogatottsága nagyon kicsi, bővebb formában kell folytatni a működtetését. A
gyár bontási tervét a hatósággal még engedélyeztetni kell. Azért kellene megismerni azt, mert
még nem végleges, hátha több épület lenne megmenthető.
Rónavölgyi Endréné
A város életében vannak jó és rossz időszakok. A rendszerváltás Szerencs számára két nagy
veszteséget hozott: a két nagy gyár privatizációját. Innentől kikerült az önkormányzat
hatásköréből, a mindenkori tulajdonosoktól függ, hogy meddig lesz bennük gyártás. Azzal,
hogy a répatermesztők nem váltak tulajdonossá, kiszolgáltatottak lettek. Mind a kormányzat,
mind a város vezetése megtett minden tőle telhetőt azért, hogy érdemes legyen tovább
termelniük, de másképp döntöttek – gazdasági érdekeik alapján. Az erkölcsi veszteség
csökkenthető – ebben kell együttműködni a városnak a tulajdonossal. Korábbi testületi
üléseken mindig beszámolt a tárgyalásokról: a tűzoltó raktárépülettel, a gyárkerti utakkal, a
múzeummal kapcsolatos tervekről. Ez a munka még most is folyamatban van. A képviselők
felelősségérzete jogos, aggodalmuk nem: nyitott kapukat döngetnek. Szakértőt kért fel a
Cukorgyár részéről, Soltész József telephely igazgató személyében. A tulajdonos saját érdekei
8

szerint cselekszik: az uniós támogatást csak akkor kapja meg, ha minden, a cukorgyártáshoz
kapcsolódó létesítményét lebontja. Ez tehát nem tárgyalási alap. A hátsó bejárat, a főbejárat,
az iroda, a múzeum és talán egy kémény – az ipari park részeként – megmaradhat, erről még
mindig folynak a tárgyalások. Nem lehet mindent egyszerre követelni, lassan, szakaszonként
haladhatnak csak előre. Azért célszerű elsőként a múzeumot megvenni, mert így mielőbb
ismét megnyithatja kapuit a látogatók előtt. A bezárásnak két oka van: a Cukorgyár
megszűnése, illetve Salánki István sajnálatos betegsége. Amit azonnal meg lehet, azt meg is
kell tenni. A késedelem miatt később vád érhetné őket a polgárok részéről. A többi épület
sorsáról 2010-ig lehet gondolkodni. Ha bárkinek erre vonatkozó ötlete van Soltész Józsefhez
irányítja, ő ebben a legszakavatottabb.
Koncz Ferenc
Javasolja, hogy Soltész József kapjon meghívást a következő ülésre.
Rónavölgyi Endréné
Ennek semmi akadálya, de mivel az önkormányzat megbízásából jár el, ő sem tud ettől többet
elmondani. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal (dr. Takács István időközben távozott az ülésről),
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
132/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Cukorgyári Múzeum megvásárlása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi
határozatot hozza:
Egyetért azzal, hogy a Cukorgyári Múzeumot az önkormányzat vásárolja meg a Mátra Cukor
Zrt-től, a felajánlott 1 forintos jelképes áron.
A Képviselő-testület tulajdonosként vállalja a Cukorgyári Múzeum működtetését,
üzemeltetését, oly módon, hogy e feladatokkal a Városi Kulturális Központ és Könyvtárat
bízza meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a Mátra
Cukor Zrt-vel megkösse, továbbá, hogy a működtetéshez szükséges intézkedéseket megtegye, a
VKK alapító okiratának módosítását a szeptemberi ülésen előterjessze.
Határidő: 2008. szeptemberi testületi ülés
Felelős: polgármester
- Javaslat a Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására
Rónavölgyi Endréné
A hátrányos helyzetű kistérségek számára kiírt pályázat keretében lehetőség nyílik a BajcsyZsilinszky utca felújítására. Átadja a szót az előterjesztőnek.
Szabó Lászlóné – Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője
A pályázati kiírás feltételei tulajdonképpen meghatározták, hogy mely utca fér bele.
Gyűjtőútnak, illetve azzá fejleszthetőnek kell lennie. Eszerint a Kossuth utcára is eshetne a
választás, de mivel ez a pályázat kivételesen megengedi az útpálya szélesítését, egyértelműen
csak a Bajcsy-Zsilinszky utcát javasolják. Lehetőség van a közművek, a járda, a parkoló
felújítására, kerékpársáv felfestésére is. A támogatás viszonylag magas arányú, 75%-os.
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Suskó Viktor bizottsági tag ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét,
miszerint egyhangúlag támogatják a pályázat benyújtását.
Rónavölgyi Endréné kéri a testületi tagok szavazatát.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, s az alábbiak
szerint határoz:
133/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: pályázat benyújtása a Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztésére
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését
megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív
Programok Észak-Magyarországi Operatív Programja (ÉMOP) keretében kiírt ÉMOP 2008-3.1.2./B kódszámú felhívására pályázatot nyújt be az 1295. helyrajzi számú BajcsyZsilinszky út fejlesztése céljából.
A beruházás becsült elszámolható költsége 146.481 eFt. A pályázat útján igényelhető
támogatás mértéke 109.860 eFt, mely a fejlesztés összköltségének 75 %-a.
A beruházás megvalósításához szükséges 25%-os mértékű saját forrást, melynek becsült
összege 36.621 eFt, az önkormányzat költségvetésébe beépíti és biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője
2008. 08. 31.

- Csatlakozás az „Északi Várak Útján Klaszter” létrehozására szerveződő konzorciumhoz,
az ÉMOP-2008-1.2.1 pályázat benyújtására
Turcsányi László – városmarketing referens
A pályázat egyedülálló kezdeményezést jelent, 15 vár összefogásával szeretnék a várturizmust
fellendíteni. Egy év működést követően fejlett szervezetként kedvező pályázati lehetőségek
kínálkoznak jelentős beruházások megvalósítására.
Suskó Viktor ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét: a Bizottság
egyhangúlag támogatja a csatlakozást.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 13
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, s az alábbi határozatot hozza:
134/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Csatlakozás az „Északi Várak Útján Klaszter” létrehozására szerveződő
konzorciumhoz az ÉMOP-2008-1.2.1 pályázat benyújtására
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Szerencs Város Képviselő-testülete az „Északi Várak Útján Klaszter” létrehozásáról, az
Észak-magyarországi Operatív Program keretében ÉMOP-2008-1.2.1 pályázatának
benyújtásáról szóló előterjesztését megtárgyalta és megbízza a polgármestert, hogy
csatlakozzon az „Északi Várak Útján Klaszter” létrehozására szerveződő konzorciumhoz,
valamint csatlakozzon a hasonló nevű klaszterhez.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a projekttel kapcsolatos gesztori szerepet a Füzérért
Alapítvány lássa el, egyben egyetért azzal, hogy az Északi Várak Útján koncepció és
cselekvési terv, valamint az ÉMOP-2008-1.2.1 pályázat elkészítésével kapcsolatos szakértői
tevékenységet a TMB Hungary Kft. által vezetett konzorcium lássa el.
A képviselő-testület vállalja, hogy az „Északi Várak Útján Klaszter” pályázathoz szükséges
önerő településre eső – a pályázatírás, a klaszter menedzsment, valamint a beruházási
tevékenység költségeit magában foglaló – 790.000 Ft összegű részét biztosítja, valamint a
pályázatban előírt, a támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven keresztül a
támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat fenntartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésével és
beadásával kapcsolatban a szükséges jogi nyilatkozatokat megtegye, a megállapodásokat
megkösse.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat eredményessége esetén a pályázat
realizálásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

polgármester
Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztály vezetője
2008. augusztus 29.

- Előterjesztés az ÉMOR-TISZK-hez történő csatlakozási szándékról
Bodnárné Göndör Magdolna – OKVM osztályvezető-helyettese
Nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez, de emlékezteti a testületet, hogy korábban
már döntöttek a TISZK-hez történő csatlakozásról, de arról nem, hogy melyikhez.
Dr. Gál András - Ügyrendi és Oktatási Bizottság elnöke
A Bizottság támogatja az előterjesztést.
Koncz Ferenc
Emlékezete szerint egyszer már csatlakozott a város a megyei szervezethez. Legalábbis a
város vezetése részt vett a tárgyalásokon. Ez az új ajánlat semmivel sem kedvezőbb. Mi az
oka a változtatásnak?
Dr. Gál András
A Gimnázium évente 20-30 millió forint szakképzési támogatást gyűjt össze. Azt a
lehetőséget keresik, ahol anyagilag a legjobban járnak. Hozzáteszi: ez a rendszer
semmiképpen sem előnyös azok számára, akik jelentős bevételek felett eddig önállóan
rendelkeztek. A szerencsi Gimnázium az 5 legnagyobb között van a támogatások terén. Idén
júniusban szándéknyilatkozatot tettek a Zempléni TISZK-hez való csatlakozásról. A tervezet
szerint a megye 50%-os részesedést kér, míg Gyöngyös esetén 90%-ot kapnak vissza az
intézmények. A Zempléni TISZK-nél Sátoraljaújhely, mint központ kiépítése jelentős
összeget visz majd el a támogatásokból. Szakmai szempontból pedig elmondható, hogy amíg
a megyei szervezet az oktatási irányvonal terén is megkötéseket tartalmaz (pl. a
környezetvédelmi irányvonalat ajánlotta), addig a gyöngyösi nem tartalmaz ilyen korlátokat,
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megmarad az intézmény szakmai szabadsága. Összességében elmondhatja: politikától
független, gazdasági és szakmai megfontolások vezették őket erre a döntésre.
Koncz Ferenc biztos benne, hogy a megye a támogatás 100%-át vissza adta volna.
Nyilvánvaló, hogy politikai döntéshozatalra készülnek. Ha újabb ajánlat érkezik, hoznak egy
harmadik döntést? Ez teljesen komolytalan színben tünteti fel őket. Ez a rendszer csapás a
magyar szakképzésre. Kérdése arra irányul, hogy a polgármester hányszor emelte fel ezellen
szavát az országgyűlésben.
(Megérkezik Bíró István, a testület 14 fővel folytatja a munkát.)
Heves János szerint az a nagy csapás, hogy a Zempléni TISZK központja máshol lesz,
méghozzá abban a városban, amely díszpolgárává avatta a megyei közgyűlés elnökét. Ki
beszélhet itt politikai döntésről?
Dr. Gál András
Amikor a szándéknyilatkozatot írták alá a tervezetben létszámarányos visszaosztásról volt
szó. A Gimnázium - a legkisebb létszámú lévén - 30%-nyi összeget kapott volna vissza. A
pénzügyiek mellett döntő érv az elmondott szakmai önállóság lehetősége is. A csatlakozást
követően egy év áll rendelkezésre, hogy – amennyiben ez a hely nem megfelelő – újat
találjanak. Igenis, ha jön egy még kedvezőbb ajánlat, élni kell vele.
Bodnárné Göndör Magdolna hangsúlyozza: nem csatlakoztak a Zempléni TISZK-hez.
Megerősíti, hogy pusztán szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben az az egyik kitétel, hogy
akkor csatlakoznak, ha a központ Szerencsen lesz. Amennyiben a gyöngyösiben tagok
lesznek, 90% marad itt, illetve tárgyalásokat folytatnak arról, hogy társtulajdonosokká
váljanak, s így a többi taggal azonos mértékű támogatásban részesüljön a város.
Rónavölgyi Endréné
Nem tudja, hogy kedvező-e a TISZK-rendszer, vagy sem. Az viszont többször elhangzott,
hogy nem jó a szakképzés jelenlegi szervezése, hiszen bizonyos szakmákból túlképzés van,
míg másokból hiány. Ennek megoldására hozták létre az új intézményrendszert. Nem politikai
hovatartozás szerint kell dönteni. Kiemeli: Szerencs központra vonatkozó megállapodást írtak
alá. Lehet, hogy kiderül, most nem jól döntöttek, akkor egy év múlva lehet váltani. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen és 3 nem szavazattal az alábbiak szerint határoz:
135/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Előterjesztés az ÉMOR-TISZK-hez történő csatlakozási szándékról
Szerencs Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és döntött arról, hogy
csatlakozik az ÉMOR-TISZK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI
NONPROFIT
KIEMELKEDŐEN
KÖZHASZNÚ
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések
megkötésére, egyéb dokumentáció aláírására, valamint a társaság alaptőkéjébe befizetendő
összegről való tárgyalásra, és az azzal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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- Előterjesztés a támogató szolgáltatás ellátási területének módosítására
Sipos Attila ismerteti az utólag kiküldésre került előterjesztés lényegét. 2009. január 1-jétől
minimum feltételeket szabnak a szolgáltatás végzéséhez. A kistérségi tanáccsal egyeztetve
ellátási területet szeretnének bővíteni. A kistérségi társulás szolgálata ugyanis egyedül nem
tudja az egész körzetét ellátni, ugyanakkor nekik van szabad kapacitásuk. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a szünetben megtárgyalta, és egyhangúlag támogatja az előterjesztés
szerinti döntést.
Visi Ferenc
A mentőszolgálat szétverése után van létjogosultsága a szolgálatnak. Mindegy hogyan, de
segíteni kell a bajba jutott embereken.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, s az alábbi határozatot hozza:
136/2008. (VIII . 21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Támogató szolgáltatás működési területének módosítása, pályázat benyújtása
Szerencs Város Önkormányzata a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő
döntéseket hozza:
1) A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgálatási Központ keretében működő támogató szolgáltatás ellátási területét
kiterjeszti a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás településeire.
2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008.(VII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújt be állami
támogatásra.
Képviselő-testület felhívja a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ igazgatóját, gondoskodjék a
szolgáltatások törvényes működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, a vonatkozó
belső szabályok módosításáról, a változásnak a belső dokumentumokon történő átvezetéséről,
készítse elő az intézmények működési engedélyének módosítását, s az arra vonatkozó,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat Szerencs Város Jegyzőjéhez
nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2008. augusztus 31.
jegyző
ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ igazgatója

6.) Különfélék
Rónavölgyi Endréné beszámol az elmúlt időszakban végzett munkáról. Dolgos nyárról tud
számot adni. Túl vannak számos pályázat benyújtásán, hiánypótlásán, illetve előkészítésén,
ilyenek pl: a városközpont rehabilitációs pályázat (hiánypótlásra került sor), a 37-es számú
főközlekedési útvonal szerencsi átkelési szakaszának átépítése kapcsán kétszer is folytattak
tárgyalásokat a műszaki tartalom miatt. Két körforgalmi csomópontot terveznek: az egyiket a
Prügyi út kereszteződésében, a másikat az Ipari Park előtt. Vita volt a szakemberek között a
Szerencs-patakon átvezető híd magasságát illetően. A rendelőintézet pályázatánál szintén
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hiánypótlást kellett benyújtani. Beadásra került a kistérségi ivóvízminőség javító projekt
pályázata. A Széchenyi, Zrínyi utcák pályázata eredményes volt.
A kistérségi pályázatok közül utazás kiállításon való részvételre 550 ezer forintot, az ÖTM
három pályázatán (senior, tábor, sport) 2,5 millió forintot, a testvérvárosi kapcsolatok
erősítésére 3 millió forintot nyertek el.
Fontos a vállalkozásokkal való kapcsolattartás. A Nestlé 20-30%-os volumen-növelést és
jelentős beruházásokat tervez. Ígérik, hogy a foglalkoztatás nem fog csökkenni.
Elmondja: biztosított a turisztikai pályázaton való részvétel. Ehhez azonban önmagában
Szerencs kevés, Tokajjal és Sátoraljaújhellyel terveznek összefogást létrehozni.
A szolnoki cukorgyár részéről bejelentés érkezett az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mert a
szerencsi dolgozók végkielégítése magasabb mint a szolnokiaké. Erre vár magyarázatot a
hatóság. A válasz egyszerű, hiszen Szerencsen 120 éve újabb ipari beruházás nem volt, s a
munkahelyhiány miatt az ingatlanokat is nehezebb értékesíteni. Az ügy miatt megbízott
ügyvéd 1 millió forintos munkadíját a város átvállalta.
Az oktatási év kezdetének előkészítése folyamatban van: a kollégiumban vizesblokk bővítésre
került sor, illetve befejezték a kerítés építését. A Gimnázium két számítógép teremmel bővült.
Az óvodákban csak a legszükségesebb munkálatokat végezték el, bízva a benyújtott
pályázatok sikerében. A Rákóczi iskola épületében a tornacsarnok vizesblokkjának
felújítására került sor. Valamennyi konyha kifestése megtörtént. A Bolyai iskolaépület
konyhájának szellőzője nem működik. Próbálnak még kedvezőbb árajánlatot találni, illetve
jövőre pályázatot nyújtanak be rá.
Megkezdődött a városban a kandeláberek és padok festése, a temető kerítésének építése.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy beleegyezésével jegyző úr az Építésügyi és
Városfejlesztési Osztály vezetésével augusztus 1-jétől Szabó Lászlónét bízta meg, illetve az
Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztály vezetésével Bodnárné Göndör
Magdolnát.
Az Ipari Park, illetve az erőmű építése kapcsán tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
egyeztetések folynak a Magyar Villamos Művekkel. Párhuzamot von a szerencsi erőmű és a
gyöngyösi Apolló gyár ügye között. Leszögezi: a legfontosabb az egészség, ugyanakkor van
aki egyik oldalról a munkahelyteremtést sürgeti, másik oldalról mindent megtesz azellen,
hogy egy ilyen vállalkozás ne, vagy ne most valósulhasson meg.
Elkezdődött a Tesco és a Lidl áruházak építése. Sokan jelentkeznek munkára, de látni kell,
hogy ez egy magánvállalkozás. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz
azért, hogy a munkavállalók többsége a szerencsi polgárok közül kerüljön ki.
Dr. Gál András
A Gimnázium vezetőjeként elmondja: míg más intézmények nyári szünet miatt zárva
tartottak, ők két műszakban dolgoztak, 10 millió forintot gyűjtöttek össze, melyet
rekonstrukciós munkálatokra költöttek. Példálózó jelleggel felsorol néhányat: ablakok
hőszigetelésének megerősítése, első osztályosok termének felújítása, főépület
ereszcsatornájának cseréje, új automata kapu létesítése, teljes udvar rendbetétele. Ugyanilyen
horderejű munkálatokat végeztek a kollégium esetében is. Tizenkét tanfolyam jelenleg is
tart, folyamatos bevételt hozva az intézménynek.
Visi Ferenc
A lakók észrevételezték, hogy a temetőben lévő kút nem közelíthető meg, szerencsésebb
lenne talán a kerítésen kívülre tenni, vagy egy lépcsősort kialakítani hozzá.
A Kossuth utcán lakók szeretnék, ha a második bérház udvarát bővíteni lehetne, hogy oda is
be lehessen állni autóval. Két autónyi kőzúzalékkal a probléma megoldható lenne.
A Kossuth utcán esőzést követően az ott járókat összecsapják a gyorsan hajtó autósok, sok év
után végre ezt is meg kellene oldani.
Az Árpád közön lévő nagy telek sorsa még nincs ugyan eldöntve, de addig is rendben kellene
tartani.
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Bíró István ismételten az immár városszerte érezhető bűz ellen emeli fel szavát. A
környezetvédelmi hatóság ugyan szankciót ígért, de félő, hogy olcsóbb lesz a bírságot
kifizetni, mint az okokat megszüntetni.
Dr. Gál András
Már négy éve is javasolta, hogy adják be a pályázatot a börtön építésére, a Tiszalökön azóta
megépült intézmény nagyon jó adóbevételt jelent az önkormányzatnak, a rabok pedig
semmiféle veszélyt nem jelentenek a helyi lakosságra. Miskolc, Mezőkövesd, Szikszó is
beadta pályázatát a gumigyárra. Talán ezt a lehetőséget most nem kellene kihagyni.
Danyi László
Az ondi Fő út burkolata használhatatlan, a tiltás ellenére is van kamionforgalom, ami a
környező házakat, a kiálló csatornafedelek pedig az autókat teszik tönkre.
Uray Attiláné
A bűz kapcsán nehezményezi, hogy bizonyos problémákat éveken át görgetnek. Kéri, hogy a
képviselői kérés ne szálljon el mint a füst. Ez ugyanis azt a látszatot kelti, mintha nem vennék
figyelembe a lakosság érdekeit.
Ezen túlmenően a Kossuth utca 19. és a kollégium közötti útszakasz rendbetételét kéri.
Hozzáteszi: a Szabadság utca szinté rossz állapotban van.
Vaszily Miklós
Aziránt érdeklődik, hogy a Kilián téri telekrendezés ügyében sikerült-e valamit elérni.
Visi Ferenc szúnyogirtást sürget.
Koncz Ferenc
A TISZK ügyére visszatérve: a megállapodás tervezetben nem volt %-os kikötés. Az
előszerződés pedig egy másik pályázathoz készült, amely nem nyert.
A szennyvízszag kapcsán: többször kerestek már rá megoldást. Kiderült, hogy az átemelős
megoldás műszakilag nem lehetséges. Azt hallotta, hogy van egy új megoldási lehetőség,
ráadásul nem is túl költséges.
A temetőbeli kút kapcsán őt is megkeresték, s egyértelműen a lépcső kiépítését támogatja a
lakosság.
Nem tudja ki végezte a mostani útfelújításokat, de sajnos a minőségéből látszik, hogy
felesleges volt.
A Rákóczi iskolában az ebédlő feletti fal omlásveszélyes, holott nemrég volt felújítva.
Képviselői alapjából pénzt ajánlott fel a lakóhelyéhez közeli focipálya körbekerítésére, ami
időközben el is készült, viszont olyan zajkeltő, hogy az ott lakóknak még több bosszúságot
okoz. Kéri, hogy a jövőben a munkavégzés szakszerűségére kellő figyelmet fordítsanak.
A Tesco és Lidl áruházak kapcsán aziránt érdeklődik, nincs-e arra lehetőség, hogy az üzletek
a környékbeli termelők termékeit kínálják.
Dr. Korondi Klára
Aziránt érdeklődik, hogy a csapadékvíz elvezetésének rendezése mikorra várható.
A temető problémájával őt is megkeresték, és szintén a lépcső kialakítását sürgetik a lakosok.
Kalina Lajos
Kérdése arra irányul, hogy a most elnyert Széchenyi utca, a Hunyadi köz felújítása mikorra
valósul meg.
Egyetért a szúnyogirtás szükségességével, amihez viszont – mind hatásosságához, mind
gazdaságosságához – kistérségi összefogás szükséges.
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Heves János
A Szakmunkásképző iskola állapota hagy kívánnivalót maga után. Szeretné, ha az intézmény
vezetője szakmai tapasztalatokat cserélne a Gimnázium igazgatójával, hátha javulna a helyzet.
Kéri a megyei közgyűlés jelen lévő alelnökét, hogy hasson oda, ne legyen az iskola gazdátlan.
A Tesco és a hasonló nagyáruházak központi beszerzésű cégek, csak az szállíthat be, aki
képes biztosítani az előírt mennyiséget.
E hétvégére lett meghirdetve a Csokifesztivál. Ha országos fesztiválról beszélnek, oda kellene
arra figyelni, hogy más termelők is meghívást kapjanak. Nehezményezi, hogy a meghívóban a
Bonbon Kft és a Kiss Attila Alapítvány szerepel, az önkormányzat – mint támogató - nincs
feltüntetve. Az elmúlt ülésen 5 képviselő ajánlotta fel képviselői alapját az említett Alapítvány
javára, meg sem említve azt, hogy azon belül erre a célra. Egyenesebb megoldást is
választhattak volna. A többiek így kimaradtak a támogatás lehetőségéből, holott jó az ötlet.
Fekete József
A Bocskai utca 3. sz. alatti lakók nehezményezik az árok állapotát.
A Rákóczi út 111. sz. alatti tulajdonosok pedig azt szeretnék megakadályozni, hogy a
társasház udvarán parkoljanak az autók.
Az ott lakók nevében köszöni a Gyárkert virágosítását.
Uray Attiláné arról számol be, hogy a Városi Kulturális Központ és Könyvtár munkatársaival
hányféle felújítási munkálatot végeztek el saját kezűleg (pl. színpadok, padok festése, székek
kárpitozása…)
Koncz Ferenc
A Csokoládéfesztivál kapcsán elmondja: együttműködési megállapodás született az
önkormányzat és a szervezők között. Mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezvényre. Kéri,
hogy amennyiben nem lesz minden teljesen zökkenőmentes, azt nézzék el nekik, lévén ez az
első ilyen rendezvény.
Rónavölgyi Endréné a felvetésekre reagálva az alábbiakat mondja el:
A műszaki feladatokat jegyezték, de nem ígérheti, hogy ezeket egy hónap alatt
maradéktalanul sikerül megoldani. A szennyvízszag kérdésében többször tárgyaltak már a
Borsodvíz vezetőivel. A főmérnök úr ígéretéhez hűen vegyszerrel többször is átmosták a
csatornarendszert. Kéri, hogy az építésügyi osztály még egyszer vegye fel a kapcsolatot a
céggel.
Ugyanígy nem ismeretlen probléma a Fecskésen terjengő bűz sem. Ugyanakkor mindenki
állítja, hogy a tározó megfelel az előírásoknak.
Az utak állapota valóban nem megfelelő, rengeteg szorul javításra. Ha eredménnyel járnak is
a benyújtott pályázatok, akkor is marad még elegendő feladat, s mire a végére érnek,
kezdhetik elölről. A szennyvíz elvezetését mindig igyekszenek az útfelújítás során megoldani.
Igaz, hogy elszaporodtak a szúnyogok, a holnapi kistérségi tanácsülésen felveti a témát.
Az ároktisztítás kapcsán: hosszú távon nem lehet elvárni, hogy a Kht. korlátozott létszáma
tegyen meg mindent. Szükség van képviselői és lakossági összefogásra.
A Csokoládéfesztivállal kapcsolatban hangsúlyozza: mindegy kié az ötlet, ha jó, ha
támogatásra érdemes, mellé kell állni. A szervezők által megtartott sajtótájékoztatón az
önkormányzat nem képviseltethette magát, hiszen nem kapott meghívást. Emlékeztet: a
képviselői alapból nyújtott támogatás nem a képviselők saját pénze, az közpénz! Amikor
kiderült, hogy önkormányzati engedély nélkül nem lehet városi rendezvényt tartani, akkor
keresték meg a város vezetését, és kötöttek együttműködési megállapodást. Ez városi ügy,
nem egy csoporté.
A gumigyár kapcsán: megfordult a fejében az ötlet, de félt, hogy ugyanolyan hozzáállást vált
ki, mint az erőmű. Ez a vállalkozás komolyabb, 50 ha a területigénye, és elsősorban Budapest
közelében szeretnének letelepedni, logisztikai okokból. Azért is fontos a 37-es sz. fkl. út
továbbfejlesztése, hogy ez a vidék is bekerüljön az ország vérkeringésébe.
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Ezt követően a képviselői felajánlásokat ismerteti:
Dr. Korondi Klára 2008. szeptemberi képviselői alapját a Szerencsi Római Katolikus Egyház
javára ajánlja fel, melyet a Képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
támogat, s arról az alábbi határozatot hozza:
137/2008. (VIII. 21.)
HATÁROZAT
Tárgy: dr. Korondi Klára Képviselői Alapjának felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete dr. Korondi Klára Képviselői Alapjának felhasználására
vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
- 2008. szeptember havi összegét a Szerencsi Római Katolikus Egyház 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 tájékoztatja a testületet, hogy Bíró István januártól áprilisig terjedő
képviselői alapját a Fecskésen megrendezett Családi Napok rendezvénysorozatra ajánlja fel.
138/2008. (VIII. 21.)
HATÁROZAT
Tárgy: Bíró István Képviselői Alapjának felajánlása
Szerencs Város Képviselő-testülete Bíró István
vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
-

Képviselői Alapjának felhasználására

A Képviselői Alap januártól áprilisig terjedő (tehát összesen négy havi) összegét a
Fecskésen megrendezett Családi Napok rendezvénysorozatra 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 testületi ülés befejezéseként felolvassa a már hivatkozott
együttműködési megállapodást, mely Szerencs Város Önkormányzata és a Kiss Attila
Alapítvány között a Csokoládéfesztivál megrendezésére jött létre. Ezt követően megköszöni a
testület munkáját és az ülést bezárja.
k.m.f.
Dr. Bíró László
c. főjegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester
Vaszily Miklós
jk. hitelesítő
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