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Koncz Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős testületből 8
fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv
hitelesítője dr. Takács István legyen, amelyet a testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
1/2011. (I.12.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011. január 12-i rendkívüli üléséről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 8 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
2/2011. (I.12.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011. január 12-i rendkívüli ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Javaslat az ÉMOP-2010-3.2.1/C2 kódszámú „Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezető
rendszer fejlesztése” című pályázat benyújtására
Előadó:
Ekkerné Piricz Ilona műszaki ügyintéző
Tárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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1. Javaslat az ÉMOP-2010-3.2.1/C2 kódszámú „Szerencs, Szerencs-Ond
vízelvezető rendszer fejlesztése” című pályázat benyújtására
Ekkerné Piricz Ilona röviden összefoglalja a pályázat előzményeit és a pályázat tartalmát.
Az 1998-2002 közötti csapadékvíz-káresemények világítottak rá arra, hogy fontos feladatok
vannak a csapadékvíz-rendezés területén. Ennek érdekében hivatali és külső tervezői
segítséggel készítettek egy koncepciót, hogy melyek a fontos feladatok, egy prioritási listát
állítottak fel. 2005-ben az egyik legfontosabb feladatként megjelölt fejlesztést sikerült
előkészíteni és 2006-ban megvalósítani, ez volt a Szerencs és Ond közötti csapadékelvezető
rendszer kiépítése, amely hazai források bevonásával, 70 millió Ft beruházási költséggel
valósult meg. 2007-ben érkezett el egy újabb állomása a vízrendezéses fejlesztési
elképzeléseknek, előkészítettek egy 600 millió Ft beruházási költségű vízrendezéses
pályázatot, amelyet 2008-ban be is nyújtottak. A projektdokumentáció ugyan mind formailag,
mind tartalmilag pozitív elbírálást kapott, a pályázatot azonban forráshiány miatt elutasították.
A forrásokat továbbra is keresték, 2009-ben viszont nem volt olyan kiírás, amelyre
benyújthatták volna pályázatukat. Így került sor arra, hogy 2009 őszén a szerencsi kistérségi
programba projektjavaslat szintjén beépítésre került a fejlesztési elképzelés. A kistérségi
program területén pedig mint leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségi pályázati
rendszerben került kezelésre a projektjavaslat. Ennek a programnak a kapcsán 2009
decemberében született döntés arról, hogy Szerencsen a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségek részére elkülönített ROP forrásból egy közel 470
millió Ft összköltségű vízelvezető-rendszer fejlesztés megvalósítására nyílik majd lehetőség.
A részletes pályázati kiírást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. július 26-án írta ki
„belterületi és térségi vízrendezés az LHH kistérségekben” címmel. Ezt követően kerülhetett
sor a kistérségi programba beépített projektjavaslat részletes kidolgozására annak érdekében,
hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, mellékleteket, alátámasztó
tanulmányokat a mai nappal rendelkezésre tudják bocsátani. Mára összeállta a teljes műszaki
tartalom, a projekt költségvetése is rendelkezésre áll. A beruházás keretében ebben az
ütemben a város csapadékvíz-elvezető rendszerének ütőerét képező öt fő rendszer
fejlesztésére nyílik lehetőség. Ez a fejlesztési volumen egy 469 MFt-os bruttó költséget
képvisel, ez tartalmazza az építési tevékenységeken túl az előkészítési költségelemeket, az
engedélyezési tervekhez, tanulmányokhoz, területvásárláshoz kapcsolódó költségeket,
valamint a projektmegvalósításhoz szükséges szolgáltatási tevékenységek kiegyenlítésére is
biztosítható. A projekt forrását képezi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előzetesen
jóváhagyott támogatástartalom (431,3 MFt), azaz a saját erő mértéke 37,7 MFt. Abban az
esetben, ha 2011 tavaszán az EU Önerő Alap pályázati kiírásai realizálódnak, és a
támogatandó projektek között a vízrendezés kérdése is szerepel, akkor lehetőség van arra,
hogy az önerő (37,7 MFt) 75%-át kiváltsák, vagyis 25% az, amely az önkormányzat
költségvetését ténylegesen terheli. Ennek alapján a forrástábla a következő képpen alakul:
431,3 MFt uniós támogatás, 28,3 MFt EU Önerő Alap támogatás, 9,4 MFt önkormányzati
költségteher. A projekt megvalósításának tervezett határideje 2012 vége. Kiegészítésként
elmondja, hogy mivel egyfordulós pályázatról van szó, az előkészítés során felmerülő
költségeket az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Ennek mértéke túlmutat a
tényleges saját forrás mértékén, azonban az EU Önerő Alap segítségével a most
megelőlegezett költségek visszaigényelhetőek. A fejlesztési nyomvonalak magán-, illetve
állami
tulajdonban
lévő
területeket
érintenek.
A
területvásárlásokat
az
ingatlantulajdonosokkal előzetes vételi szándéknyilatkozat formájában egyeztették, az állami
területek igénybevételét rendelet szabályozza.
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Nyiri Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Arra a kérdésükre, hogy a
város más neuralgikus pontján folytatódik-e a hasonló jellegű csapadékvíz-elvezetés,
megnyugtató választ kaptak. A bizottság a pályázat célját és a pénzügyi feltételeket
megismerve egyhangúlag, 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc megnyitja a napirend vitáját.
Dr. Gál András úgy gondolja, hogy egy ilyen jellegű, ekkora volumenű pályázatot támogatni
kell, minden szerencsi lakos számára fontos és nagy lehetőség, különösen azok számára, akik
elszenvedői a problémának. Kérdezi, kell-e az éven fizetni az önerő bármely részét, illetve ha
nem sikerül a tényleges önerőn felüli összeget pályázaton megnyerni, akkor azt mikor kell
kifizetni. Megkérdezi továbbá, hogy be tudnak-e vonni minél több szerencsi vállalkozót az
építésbe, és tudnak-e ezáltal munkát biztosítani a szerencsi munkanélküli emberek számára?
Kiss Attila arra a kérdésre, hogy mit kell az idén fizetni, elmondja, hogy a teljes beruházás
30%-a valósul meg szeptember-december hónapra, ennek az önrésze – sikeres EU Önerő
Alap pályázat esetén – kb. 3 millió Ft terhet jelent a városnak. A nehezebb kérdés, hogy a
tervezés és az előkészítés díjai – ebben benne foglaltatik az engedélyezési tervek
megszerzése, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kisajátítási szolgalmi
munkaügyi részek elkészítése – 16,8 MFt-ba kerülnek. Ezekre már megbízást adott a város, a
számlák január folyamán érkeznek az önkormányzathoz, melyeket várhatóan február
hónapban kell kifizetni a vállalkozók felé. Ezeket a költségeket természetesen elszámolják a
nagy pályázat során, s a novemberre tervezett első kifizetési kérelem benyújtásakor a most
beteendő 16,8 MFt-nak vissza fog jönni a támogatott része, azaz a 90%-a, illetve az önrész
75%-a is az EU Önerő Alapból. Gál András másik kérdésére, mely szerint mi van, ha nem
nyer a pályázat, elmondja, hogy nagy valószínűséggel nyerni fog, és nem fordulhat elő az,
ami történt 2009 decemberében, amikor is az NFÜ forráshiányra hivatkozva utasította el a
pályázatot. Csak akkor nem nyerheti el a támogatást, ha valamilyen alapvető formai hibát
találnak a pályázatban, vagy a tervekben, amelyet nem lehet hiánypótlással lerendezni.
Heves János a félreértések elkerülése végett tisztázza, hogy támogatja a pályázat
megvalósítását, azonban van két észrevétele. A fecskési városrész szóba sem került, nem
tudja, mi ennek az oka. Bár a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha későbbiekben lesz
lehetőség pályázni, ezt a részt is bevonják a pályázatba. Ebbe a pályázatba is bele kellett volna
vonni, hiszen pont ez az a része a városnak, amely különösen szenved a víztől. Megjegyzi,
hogy az a bátorság, amelyet mostanában tapasztal az önerő bevállalásával kapcsolatban, a
városrehabilitációs pályázat esetében elmaradt, mindenféle indokokat soroltak fel a pályázat
ellen. Abban az esetben az önerő 200 MFt volt, és ott is fennállt az Európa Uniós támogatás,
tehát az 50%-ot le lehetett volna hívni, maradt volna 100 MFt, amelyből 31 MFt már el is volt
költve. Ha még azt is számításba veszik, hogy egy több mint egy milliárd forintos
beruházásból eredő iparűzési adóbevétel is a városhoz csorog be, akkor kb. 50 MFt-nyi rész
maradt volna a városnak három év alatti kifizetéssel. Nagyon fájlalja, hogy akkor többen
megijedtek ennek a kifizetésétől, és leszavazták a beruházás megvalósítását, hisz amellett,
hogy a csapadékvíz-elvezetés nagyon fontos a városban, a mellékutcák, az Erzsébet tér és a
piac környéke megújulhattak volna, amelyek most elmaradtak. Nehezményezi, hogy eldobtak
maguktól közel 800 MFt-os támogatást.
Visi Ferenc úgy érzi, már mindenki számára érthető, hogy milyen helyzetben van az
önkormányzat, hogy miért nem lehetett mindent felvállalni. A két esetet azért nem tudja
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összehasonlítani, mert jelen esetben emberek, családok élete van veszélyben árvíz esetén
Fecskésen, itt pedig csak szép lett volna a város belseje.
Nyiri Tibor úgy érzi, nem volt világos, pontosítja, hogy a pályázat kötött volt, nem lehet
szabadon pályázni. A tájékoztatóban elhangzott főcsatornák a város ütőerei, Fecskés
problémája egy teljesen más vízügyi probléma, ebbe a pályázatba nehezen lett volna
beilleszthető. Tisztázza, hogy jelen pályázat beadási határidejét követően egy újabb kerül
kiírásra, mellyel már Fecskés problémája is megoldható, így a két megvalósítás szinte egybe
fog folyni. Megjegyzi, hogy annak idején, amikor le kellett írni a Szerencsi Hírekbe, mit
szeretne, mint képviselő megvalósítani, azt nyilatkozta, hogy előnyben kell részesíteni a
csapadékvíz és az árvíz megelőzését.
Koncz Ferenc megköszöni az észrevételeket, kérdezi az előterjesztőt, van-e valami
hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz.
Ekkerné Piricz Ilona: a helyi vállalkozások, helyi munkaerő foglalkoztatás leginkább a
kivitelezési időszakban valósítható meg. A kivitelező vagy kivitelező csoport kiválasztása a
közbeszerzési törvény alapján lehetséges, nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Mivel a
fejlesztési elemek, azaz az öt fő gyűjtőrendszer beavatkozásai egymástól fizikailag jól
elkülöníthetőek, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az öt helyen történő beavatkozás
tekintetében akár öt különböző kivitelező szervezet is kiválasztásra kerüljön, azaz a részekre
történő ajánlattételt biztosítani kell. Az egyes részprojektek kivitelezési költsége 32-140 MFt
között mozog, s abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelel az adott helyi vagy térségi
vállalkozás a kivitelezési munkák elvégzésére, akkor pályázhat, s ha mind műszakilag, mind
szakmailag, mind pénzügyileg alkalmas a szerződés teljesítésére, akkor meglesz a lehetősége,
hogy szerepet kapjon a beruházás megvalósításában.
Koncz Ferenc elmondja, hogy a Heves János hozzászólásában megemlített pályázatot azért
engedték el, hogy a mostanihoz hasonlót ne kelljen elengedni. Az önkormányzatok további
teherviselő lehetőségei be lesznek határolva. S ha most eladják magukat egy
látványpályázatnak, akkor nem lenne a későbbiekben lehetőségük egy mostanihoz hasonló
pályázat benyújtására. Úgy gondolja, előreláthatóak és körültekintőek voltak abban az
esetben. Fecskés problémájára utalva elmondja, hogy egy kb. 100 MFt nagyságrendű
pályázattal készülnek a fecskésiek segítésére, hiszen ott nem elsősorban a csapadékvízelvezetés a fő gond, hanem az árvíz elleni védekezés. Ennek a pályázatnak az előkészítése
folyik, reméli, sikerül megvalósítani, így megoldható a fecskésiek ügye, ami az elmúlt nyolc
évben fel sem merült. A helyi vállalkozók ügye számára mindig nagyon fontos volt. A
törvényi kitételeknek meg kell felelni, meg kell pályáztatni a feladatokat, de ígéri, hogy
azokat a beruházásokat, amelyekbe nem lehet helyi vállalkozókat bevonni, nem valósítják
meg. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását a jövőben is. Az uniós forrásokra utalva
elmondja, képviselőtársa nem nézett pontosan utána az adatoknak, mert a főtér beruházásnál
csak az útépítésre vehették volna igénybe ezt a fajta támogatást, ez pedig nem a teljes összege
volt annak a bizonyos önrésznek, ami további nehézségeket okozott volna a városnak. Nekik
komolyabban kellett venniük ezt a kérdést, hiszen a város sorsáról, működőképességéről van
szó. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat jelenleg is tárgyal a főtér-pályázat
terhére és nagyságrendjében csapadékvíz-elvezetés megvalósításáról a következő évben. Úgy
érzi, jól döntöttek annak idején, amikor a látványberuházások helyett azt az irányt
választották, amely az emberek anyagi és testi biztonságát egyértelműen szavatolja. Ez a
pályázatok területén a legfontosabb feladata a képviselőknek és a polgármesternek egyaránt.
Attól fél, hogy az alpolgármester úr által elmondottaktól eltérően nagyobb terhet jelent a
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város számára ez a pályázat, de ha kell, hitelt is felvesznek. Akkor azonban nem tudnak hitelt
felvenni, ha túlterhelik a várost látványberuházásokkal. Nem támogatja azt az elmúlt években
meghonosodott gyakorlatot, ami jellemezte Szerencs Városát. A költségvetés tárgyalásakor
mindenki számára kiderül, hogy másként gondolkodnak és más irányba kívánják a várost
elmozdítani.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
3/2011. (I.12.) Öt.
Határozat
Tárgy: az ÉMOP-2010-3.2.1/C2 kódszámú „Szerencs, Szerencs-Ond, vízelvezető rendszer
fejlesztése” című pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és ennek megfelelően a
következő döntést hozza:
Szerencs Város Önkormányzata az ÉMOP-2010-3.2.1-/C2 kódszámú „Szerencs, SzerencsOnd vízelvezető rendszer fejlesztése” címen pályázatot kíván benyújtani a kiírásban
meghatározottaknak megfelelően.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázathoz szükséges 37.711.250,-Ft saját erőt az Önkormányzat biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, lebonyolítására
és elszámolására, az előkészítés és megvalósítás során felmerülő járulékos szerződések,
megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2011. január 14.
polgármester

Koncz Ferenc további napirendi pont hiányában a nyilvános ülést berekeszti.
K.m.f.

Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Dr. Takács István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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