Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-20/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. december 12-én,
a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében
tartott nyilvános közmeghallgatásáról
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Heves János, Koncz Ferenc, dr.
Korondi Klára, Kiss Attila, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Széll Lászlóné
- szociális ügyintéző
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Angyal Györgyné
- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Vajtó Lászlóné
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Sipos Attila
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
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Dr. Sável Katalin
Czakóné Szikszai Orsolya
Majoros Miklósné
Szabó Lászlóné
Dr. Vámosné Czili Adrienn
Nyiri Tibor
Nácsa Bálint
Görcsös Lajos
Takács M. István
Kocsisné Szabó Beáta
Ráczné Váradi Éva

- aljegyző
- a Pénzügyi Osztály vezetője
- az Adóügyi Osztály vezetője
- Városfejlesztési Osztály vezetője
- Humánpolitikai Osztály vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
- r. alezredes, Szerencsi Rendőrkapitányság osztályvezetője
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
- a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Angyal Györgyné
Csider Andor
Tóth István
Szerencsi Hírek munkatársa
A közmeghallgatás iránt érdeklődő szerencsi lakosok
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, amely a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint testületi ülés, ezért
megszervezésének és tartásának jogszabályban rögzített eljárási rendje van. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy 9 képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A továbbiakban javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Takács István
képviselő legyen, mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az
alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
9 fő
9 fő
9
0
0

209/2013. (XII.12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 12-i
közmeghallgatásának jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közöltekkel. Más javaslat hiányában szavazásra bocsátja a napirendet.
Meghívó, s egyben javasolt napirend:
Szám: 80.226-20/2013/IHO.
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
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2013. december 12-én (csütörtök) 17,00 órától
a Rákóczi-vár színháztermében
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Napirend:
Tájékoztató Szerencs Város Önkormányzatának munkájáról
Előadó: Koncz Ferenc polgármester

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
9 fő
9 fő
9
0
0

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
210/2013. (XII.12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 12-i
közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
- Tájékoztató Szerencs Város Önkormányzatának munkájáról
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Koncz Ferenc polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt prezentáció bemutatásával ismerteti az
önkormányzat 2013 évben végzett munkáját. A prezentáció végén megadja a szót a
megjelenteknek.
Dr. Joó Pál nyugalmazott professzor immár hét és fél éve él Szerencsen, és másodszor vesz
részt a közmeghallgatáson. Tetszett a polgármester beszámolója, és szerinte meg kell köszönni
azok munkáját, akik pénzt hoznak, és pénzt szeretnének hozni a városba. Szerencs gyönyörű
város. Véleménye szerint jó színvonalú oktatási munka folyik a városban. Megköszöni Kocsisné
Szabó Beáta, és Ráczné Váradi Éva igazgatók munkáját. Kiemeli dr. Gál András igazgatót, aki
Phd. fokozattal rendelkezik, és akiről kevesen tudják, hogy címzetes egyetemi docens és
tiszteletbeli polgára a Nyíregyházi Főiskolának. A maga által tett kezdeményezés okán, illetve
Heves János, a Lokálpatrióta Egyesület elnökének támogatásával megalakították a Szerencsi
Tudomány Barátok Körét. Már két előadást tartottak különböző tudományos témakörökben.
Szerencs vallásos város, kiemeli dr. Börzsönyi József esperes úr személyét. Elismeréssel szól dr.
Takács István által irányított Bonbon Kft-ről. Örömmel tölti el, hogy a város díjat nyert a
virágosításának köszönhetően, amelyben kiemelkedő szerepe van Vaszily Miklós főkertésznek.
A TESCO mögötti terület véleménye szerint nagyon jól hasznosul. Arra kíváncsi, hogy a
rendőrség mellett üresen álló épületnek, illetve a piacnál lévő üres épületnek mi lesz a sorsa,
fogják-e hasznosítani? Üres épület még a Bútoripari Szövetkezet is. Javasolja, hogy a
polgármesteri hivatal működtessen pályázatíró irodát, amely hasznos segítséget nyújthatna
vállalkozásoknak, vagy civil szervezeteknek, magánembereknek.
Koncz Ferenc polgármester megköszöni a hozzászólást, és megjegyzi, a beszámolóból úgy
tűnt, hogy a professzor úr az egész várost ismeri. Az említett pályázatíró iroda létezik, melyet
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LEADER csoportnak hívnak, és helyileg a polgármesteri hivatalban található. A rendőrség
melletti „barak” épület eladó. A professzor által említett üres épületek egy kézben vannak.
Információik szerint a gyári-kör épülete éppen a mai napon szakadt össze. Köszöni a dicsérő és
elismerő szavakat, a részletes tájékoztatást és ötleteket.
Tóth Tímea a Taliga doktornő ellen folytatott negatívumok miatt kért szót. A doktornőnek
2014. január 6-án etikai bizottság elé kell állnia, mert veszélybe sodorta a szerencsi
gyermekorvosok megélhetését. Véleménye szerint ez nem igaz, mert akkor azt is lehetne
mondani, hogy a városban ne legyen két fodrász, két körmös, vagy két pék, de azt is meg lehet
nézni, hogy hány fogorvos praktizál. Nem érti, hogy ez a fiatal, dinamikus, szakmailag
felkészült orvos miért nem fér el a városban? Miért bántják mindig? Miért nem segítik inkább?
Szerinte szükség van Szerencsen egy fiatal orvosra. Kérelmét levél formájában is megtette a
szülők képviseletében a gyermekorvosok felé, hogy Taliga doktornőt hagyják nyugodt
körülmények között dolgozni, segítsék, és ne hátráltassák a munkáját, mert véleménye szerint
400 gyerek, 800 szülő véleménye mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
Egy másik felszólaló szülő is arra a kérdésre keresi a választ, hogy a szerencsi
gyermekorvosokat miért zavarja ez a praxis? Taliga doktornő az ügyeletet is ellátta Bodosi
doktornővel együtt. Rajtuk kívül csak felnőtt szakorvosok látták el a gyermekeket is az
ügyeleten. Szeretné, ha továbbra is dolgozhatna a doktornő, szabadon választotta, és hozzá
szeretné a jövőben is hordani a gyerekét.
Koncz Ferenc polgármester megkérdezi, van-e még a témához hozzászóló, mert ha nem, akkor
válaszol, illetve megadja majd a szót dr. Bobkó Gézának is ez ügyben.
Bartus Zsuzsanna azt szeretné tudni, hogy a feltett kérdéseikre mikor kapnak választ? Mikor
kerül pont ennek az ügynek a végére?
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzat ebben az ügyben sem hatóságként, sem
másmilyen módon eljárni nem tudott. Polgármesterként vannak ismeretei, és a gyermekorvosi
ügyben az érintetteket meghallgatta, illetve többször beszélt Taliga doktornővel is. A
doktornőnek Szerencsen magánrendelése van. Amikor tudomására jutott, hogy a doktornő a
magánrendelését megszünteti, vagy rendkívüli módon leszűkíti, akkor beszélt vele, és azt az
ígéretet kapta, hogy azokat a gyerekeket, akik hozzá tartoznak, jövőben is el fogja látni. Beszélt
egyébként a többi orvossal is, akik azon a véleményen voltak, és ebben dr. Bobkó Géza is meg
tudja erősíteni, hogy Taliga doktornő itt helyben magánrendelést folytasson. Polgármesterként
ennyit tud az ügyhöz hozzászólni, de sajnálja, ha ebből hasonló feszültségek lesznek a jövőben.
Egy közös megbeszélés kapcsán bízik abban, hogy megnyugtató megoldást tudnak majd találni.
Elmondja, hogy az eddigi tárgyalások során senki részéről nem tapasztalt rosszindulatot, vagy
azt, hogy a doktornőt „bántják”, de a doktornő sem mondott ilyet. Etikai eljárás van
folyamatban, amely egyáltalán nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Szántó J. Endre Egyesített és Szociális Intézet igazgatója:
Taliga doktornőt nem „bántja” senki. A kolléganő jelenleg Alsódobsza és Megyaszó házi
gyermekorvosa, tehát azokon a településeken van a praxisa. Ezen kívül természetesen lehet
rendelni máshol is. A probléma azzal van, hogy a doktornő akkor rendel Szerencsen, amikor a
többi házi gyermekorvos is, pedig a saját praxisában kellene, hogy akkor legyen. Az ÁNTSZ
kiadott neki egy engedélyt, amely szerint egyidőben rendelhet két helyen is. Ez viszont az
ÁNTSZ problémája. Az lett volna a javaslatuk, hogy a doktornő a fő rendelési ideje után
rendeljen máshol. Tehát a doktornő rendelhet, ezzel nincs probléma, és ha a betegek őt
választják, akkor hozzá kell menni. Ezzel nincs semmi gond. A fő praxisban önkormányzat által
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meghatározott területi kötelezettség van. Ami etikai ügynek számít, hogy úgy jelentenek ki
betegeket az eddigi orvostól, hogy arról az érintett nem tud. Erre bizonyítékok vannak, és az
etikai bizottság ezt vizsgálja. Más semmit, hiszen egyéb dolgokra ÁNTSZ engedélye van. Tehát
lehet rendelni Szerencsen, de az már más probléma, hogy Megyaszón és Alsóboszán várhatják a
gyerekek, amely egyébként a doktornő körzete. Neki 850 gyerek tartozik a körzetébe, ebből 10
gyermek ment át a doktornőhöz. Ezzel nincs problémája, csupán azt szeretnék, ha az orvosetikai és szakmai szabályok tiszteletben volnának tartva. Tudomása szerint Taliga doktornő nem
emiatt, de január 1-jétől a Megyei Kórházba megy főállásba.
Egy szülő hozzáfűzi, amikor a gyermeke kijelentő lapját aláírta - de megtehette volna, hiszen a
sógornője, Szolnoki Gabriella Taliga doktornő asszisztense – ragaszkodtak ahhoz, hogy
személyesen írja alá ezt a lapot. Emiatt kétszer volt bent a rendelőben, mert másképpen nem
lehetett megoldani. Látta, hogy más szülő is személyesen írja alá a kijelentőt. Úgy gondolja,
hogy egy ilyen szakmai tapasztalattal rendelkező orvos nem fogja a becsületét egy aláírással
megkockáztatni.
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzatnak az a fontos, hogy a gyermekeknek
megfelelő házi gyermekorvosi ellátása legyen. Sajnálja, hogy ez a probléma ilyen módon merült
fel, de a legfontosabb, hogy a városban élőknek a lehető legjobb orvosi ellátásban legyen részük.
Fölajánlotta a doktornőnek, hogy költözzön Szerencsre. Egyetértettek a többi orvossal abban,
hogy a legtöbb háziorvos a nyugdíjkorhatár közelében van, ezért fontos, hogy olyan orvosok
legyenek a városban, akik jó színvonalon látják el a munkájukat. Megígéri, hogy közösen
találnak megoldást ebben az ügyben, de meg kell várni az etikai bizottság döntését.
Szvitakovszky József a vasútállomás környékén tapasztalható parkolási gondokra hívja fel a
figyelmet, mivel az ott kialakított parkoló kevés. Lesz-e ebben változás, tervezi-e az
önkormányzat valamilyen módon új parkolók kialakítását?
Koncz Ferenc polgármester szerint a felszólaló valós problémát világított meg, melynek
megoldásán már gondolkodtak. Szóba került a parkoló bővítése, de nem szabad elfeledkezni
arról, hogy út- és felüljáró építés is tervezve van arra a területre. A projekt megvalósításával
egyidőben tudják elképzelni a parkolók kialakítását.
Krusinszki Ferenc javasolja, hogy a Zrínyi utcában fordítsák meg a forgalmat, mert nagyon
veszélyes a Rákóczi útra való kihajtás. Ugyanígy javasolja a Spar parkoló felé való balra
befordulás megtiltását, mert ugyancsak balesetveszélyes. A körforgó nincs messze, ott vissza
lehetne fordulni, és jobbra kisívben lekanyarodni a Sparhoz.
Koncz Ferenc polgármester nem híve az egyirányú utcáknak, azonban megadja a szót a
rendőrség képviselőjének.
Görcsös Lajos rendőr alezredes: A Sparhoz való lejutás kapcsán nem látja indokoltnak a
forgalom megváltoztatását, mert ott még egyetlen baleset sem történt. A Jókai utca a Spar
parkolójától egyirányú, amely most a csapadékvíz elvezetés kapcsán van feloldva. Ami
nehézséget jelent, az az áruszállító autók közlekedtetése az utca szűk keresztmetszete okán. A
Zrínyi utcával kapcsolatos felvetést megvizsgálják, és mivel ez önkormányzati út, jegyző úr
hívhat össze erre egy bejárást. Szóba került a rendőrségnél lévő „barak”. Azt a rendőrség
időlegesen használta. A terület megosztatlan, ezért az épület a rendőrség területén található. Az
építmény faszerkezetű, a fűtése nem megoldott. Évek óta próbálják már értékesíteni.
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Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában megköszönve az érdeklődő
megjelenést, a közmeghallgatást berekeszti. Tájékoztatásul elmondja, hogy Szerencs a jövő
évben 30. évfordulóját ünnepli a várossá nyilvánításának, ezért nagyszabású programsorozatot
terveznek, melyre mindenkit hív.
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Dr. Takács István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

6

