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Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosokat, a
képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal munkatársait. A közmeghallgatás egy
rendhagyó testületi ülés, hiszen a lakosság mondhatja el véleményét a várost érintő dolgokról,
tehet észrevételeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 16 jelen van
(Koncz Ferenc késve érkezik), a testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője dr. Korondi Klára legyen.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
182/2009. (XI.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. november 26-i közmeghallgatásáról készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a napirendre, melyet a képviselő-testület 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
183/2009. (XI. 26.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. november 26-i közmeghallgatásának napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el: tájékoztató Szerencs Város Önkormányzatának munkájáról.

Rónavölgyi Endréné polgármester az Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatója elején
szól a hivatalt érintő személyi változásokról. Dr. Bíró László címzetes főjegyző nyugdíjba
vonult, s a képviselő-testület a beérkezett pályázatok közül egyhangú szavazással dr. Gadóczi
Bertalan pályázatát fogadta el, s nevezte ki Szerencs város jegyzőjévé. Ezen döntéssel
megüresedett az aljegyzői munkakör, s a képviselő-testület pályázatot írt ki az álláshely
betöltésére. A beérkezett pályázatok megtárgyalása után a képviselő-testület egyhangú
szavazással dr. Barva Attilát nevezte ki aljegyzővé. A tavalyi közmeghallgatást azzal a
gondolattal zárta, hogy a következő évben három fontos feladat áll az Önkormányzat előtt,
ezek: a tudatos, tervezhető működés fenntartása, a városfejlesztési célok megvalósítása, a
beruházások teljesítése. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudják látni, egy nagyon szigorú
gazdálkodásnak kell megvalósulnia. 2002-ben 2 milliárd körüli volt a város éves
költségvetése, amely ebben az évben már 5,5 milliárd körüli. A város vagyona is gyarapodott
több, mint duplájára, illetve háromszorosára emelkedett a város hitelállománya. A kibocsátott
kötvénnyel kiváltották a fejlesztési hiteleket, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódóan
félretettek arra is, hogy az ezekhez szükséges önerőt, legalábbis egy részét tudják biztosítani.
Nagyon sok vita alakult ki a kötvénykibocsátással kapcsolatban. Sok önkormányzat élt a
kötvénykibocsátás lehetőségével. Vannak a városban olyanok, akik aggódnak emiatt. Aki
felelősséggel gondolkodik annak aggódnia is kell azért, hogy miből lesz ez visszafizetve,
valóban eladósodik-e a város. A városnak vannak értékesítési lehetőségei, például a TESCO
áruháznál lévő földterületek. Korábban az önkormányzat 60 millió forintért akarta az egész
területet eladni, mára azonban már kiárultak belőle 300 milliónyi terültet, és még
rendelkezésükre áll további 700 milliót érő földterület. Ez komoly fedezetet jelent a kötvény

2

kibocsátásánál. A szennyvízhálózat működtetéséért 2010-től további 300 millió forintot fog a
város számára a Borsodvíz fizetni, így matematikailag már rendben van az 1 milliárd
visszafizetése. Akik azt számolgatják, hogy a kötvénnyel mennyivel nő a városban lakók egy
főre eső adóssága, azt is ki kellene e mellé számolni, hogy mennyivel nő a kötvénykibocsátás
által megvalósult fejlesztésekkel az egy főre eső vagyon. Támogatni kell az építkezéseket, a
vállalkozásokat, hiszen az általuk fizetett ipar- és építményadó a városi költségvetést, ezáltal a
kötvény visszafizetését segíti. De segítheti a visszafizetést az is, ha az idetelepülni szándékozó
vállalkozót tüntetéssel nem elriasztani, inkább idecsalogatni kellene, mert a megtelepülő
vállalkozások is segíthetik a kibocsátott kötvény visszafizetését.
Működési és fejlesztési kiadások: 2002-höz képest 2008-ban a működési kiadások nőttek.
2009-ben viszont csökkent köszönhetően annak, hogy komoly takarékossági intézkedést
hajtott végre a képviselő-testület az intézmények átszervezésével. Kiemeli, hogy ezáltal egy
dolgozó sem veszítette el az állását, a prémiumévek program lehetőségeit kihasználva többen
nyugdíjba vonultak. Az intézményi átszervezéssel igyekeztek az átfedéseket megszüntetni,
ezáltal 130-140 millió megtakarítása keletkezett a városnak.
A képviselő-testület folyamatosan végezte a munkáját, munkaterv szerint 15 testületi ülést
tartott, melyből 4 ülés rendkívüli volt. Ezeket elsősorban a pályázati határidők indokolták.
Zárt ülés tartására is sor került, amelyen egyéni kérelmeket, illetve személyi jellegű ügyeket
tárgyaltak meg. A képviselő-testület számos döntést hozott rendelet és határozat formájában.
A város költségvetése három fő elemből áll. Ezek: az állami támogatások, átengedett
pénzeszközök, a helyi adóbevételek. Sajnos a világválság nem ismer határokat, ezért ez a
kedvezőtlen gazdasági helyzet a városi vállalkozásokat is érintette. Az adóbevételek komoly
mértékben csökkentek a cukorgyár bezárása miatt, a további kis- és középvállalkozások is
komoly gondokkal küzdenek, ezáltal is csökkent a városi bevétel. A költségvetés
összeállításánál igyekeztek a költségeket úgy beállítani, hogy jusson is és maradjon is.
Vannak szerencsés, és kevésbé szerencsés embertársaink, ezért a szociális gondoskodás
területén megtartottak minden olyan támogatási formát, amely korábban is létezett. A
támogatások közül kiemeli a fiatalok segítését. A mindenkori önkormányzat, a korábbi is,
támogatja a továbbtanuló szerencsi fiatalokat. Ebben az évben ezidáig több mint 171 millió
forint támogatást nyújtottak a szociális ellátás területén.
Egy város mitől fejlődőképes, mikor van jövője? Ez több mindentől függ, de a legfontosabb,
hogy biztosítson megélhetést a településen lakók számára. Ebben a dologban komoly
nehézségekkel kellett szembenézni, hiszen 119 év termelés után bezárt a Szerencsi
Cukorgyár. Most már szemmel látható a fizikai megsemmisülés is. Sokan, sokféle képpen
gondolják a gyár bezárását. Tizenkét cukorgyár volt Magyarországon, amelyből már csak egy
működik, függetlenül attól, hogy jobb, vagy baloldali volt a város vezetése. Személy szerint
két okot tudna megjelölni amiért bezárt a cukorgyár. Az egyik, hogy a rendszerváltás után
Magyarország feladta az iparát, s ez nem kerülte el a várost sem, hiszen eladásra került a
cukorgyár. A másik probléma lehetett, hogy ha már eladásra került a gyár, az ott dolgozók,
vagy a cukorrépa termesztők társtulajdonosok lehettek volna. A harmadik ok az Európai
Unióhoz való csatlakozás. Az Unió azt mondta a cukorrépa termesztőknek, hogy öt évnyi
tiszta nyereségüket megfizeti abban az esetben, ha lemondanak a cukorrépa termesztésről.
Voltak, akik a termelés mellett döntöttek, és voltak, akik lemondtak erről. Nem volt meg az a
mennyiség, amivel a cukorgyár beindulhatott volna. Sokan felvetik azt is, hogy megtett-e
mindent a polgármester annak érdekében, hogy elkerüljék a cukorgyár bezárását. Személy
szerint, amikor már bekapcsolódhattak a tárgyalásokban, melyek zárt ajtók mögött zajlottak,
akkor próbáltak közvetíteni a Kormány és a Cukorrépa Termelők Tanácsa között. Ezzel azt
érték el, hogy Olaszország mellett, Magyarország a nemzeti borítékból a cukorrépa
felvásárlási árát 4 euróval tonnánként kiegészítette. De, ekkorra már eldőlt, hogy nem fognak
olyan sokan cukorrépát termelni, hogy beindulhasson a gyár. Sokan azt is felvetik, hogy
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Magyarország miért adta vissza a cukorkvótát? Megkérdezte a mezőgazdasági minisztertől,
hogy megteheti-e Magyarország, hogy nem adja vissza a cukorkvótát? Ebben az esetben az
Európai Bíróság dönt majd. Ugyanakkor a cukorgyárban dolgozók végkielégítésére addig
nem kerülhet sor, és ettől a cukorgyár sem indul be, hiszen nem volt elegendő alapanyag. A
napokban jelent meg egy pályázat, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium honlapján található. A Diverzifikációs Program egy fájdalomenyhítés, 17
milliárd forint áll rendelkezésre Szolnok, Kaba és Szerencs esetében. Szerencsre 5,6 milliárd
forint jutnak, és vállalkozások, mezőgazdasági vállalkozások, önkormányzatok számára ad
lehetőséget pályázni. Nem elégedett ezzel a pályázattal, mert nagyon sokáig készült a kiírás,
és rendkívül rövid a beadási határidő. Ezért ma levelet írt Gráf József miniszter úrnak, és
kérte, hogy hosszabbítsák meg a pályázatok beadási határidejét. A társadalmi egyeztetések
alapján a Szerencsi Kistérség szinte valamennyi teleülése pályázhat erre a programra. A
vállalkozások esetében elégedetlen, mert ha ők pályáznak, akkor a támogatottság 40%. Ez
nagyon kevés, amikor a gazdasági világválság nehézségeivel kell szembenézni. Mit lehet
tenni, ha már bezárt a gyár, és foglalkoztatási gondok adódnak? Nyilván ezt szomorúan veszik
tudomásul, de a siránkozás mellett fontos, hogy új, munkahelyteremtő beruházások jöjjenek
létre. Itt visszautal a szalmatüzelésű erőmű kérdésére. Az utcán járva számos alkalommal
kérdezik meg tőle, hogy mi van az erőművel. Bizonyára többen emlékeznek, hogy számos
vizsgálaton esett keresztül az erőmű engedélyezési eljárása, vizsgálta az ombudsman, a
főügyészség, és megkérdezték a környezetvédelmi főfelügyelőséget is. A vizsgálatok azt
igazolták vissza, hogy minden rendben volt, az ombudsman a bírósághoz fordult, mint utolsó
lehetőség, de a bíróság a döntésénél figyelembe kell, hogy vegye az eddigi szakértői
anyagokat is. Két év után kiderült, hogy rendben voltak a dolgok, és nem a világ legnagyobb
erőműve épülne, hanem két kisebb, két ütemben. Amennyiben az eltelt két évet nem
huzavonával telik, hanem a törvényes engedélyek birtokában lévő beruházó megvalósítja a
beruházást, az plusz 200 millió Ft-ot jelentene a városnak, és kérdés lehet azoknak, akik a
beruházás megvalósítását megakadályozzák, hogy érdemes volt-e? A beruházás nincsen
lezárva, mert a Fejlesztési Bank döntésére várnak, és amennyiben megtörténik, akkor a
beruházás elindul. Fontos lenne a megépülése nem csak a 100 ember miatt, hanem adóbevétel
miatt is, és további beruházás forrása lehet. Többen keresték meg, hogy milyen lehetőség
lenne a városban, de amikor a szalmatüzelésű erőmű felvetődött, akkor azt mondták, hogy
ahol ennyi probléma van, oda nem szívesen jönnek. A vállalkozásoknak a gazdasági helyzet
sem segít, de legalább 2 olyan befektető jelentkezett, akinek a szándéka komolynak tűnik, és
reméli a jövő év elején jó hírekkel szolgálhat. A vállalkozókat segítve fórumokon próbáltak a
különböző vállalkozást segítő pályázatokról beszámolni, illetve rendeletet is hoztak a
kisvállalkozók segítésére, és az önkormányzat 10 millió Ft-ot különített el munkahelyteremtő
beruházás segítésére, ami egy fő után 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást jelent,
amelyet egy vállalkozás vett eddig igénybe. A közfoglalkoztatás területén az Út a munkához
programnak az volt a célja, hogy az emberek munkából, és ne segélyből éljenek meg.
Szerencs esetében nem új dolog, hiszen 250-270 főt foglalkoztattak egyéb programokban,
most 354 főt foglalkoztatnak 112 mFt állami pénz lehívásával. A fizetés 5%-át adja az
önkormányzat, a többit az állam biztosítja. A közmunkában részt vevők nem csak a
kertészetben, hanem a város intézményeiben is dolgoznak és látnak el feladatokat. A
fejlesztések elsősorban a város intézményeit érintik, és büszke arra, hogy a város sohasem
mondott le a bölcsődei ellátásról, és a legszegényebb időszakban is volt 2 csoportja, amely
most 4 csoportra bővült. Tovább folytatódott az intézmények karbantartása, szépítése, oktatás
tárgyi feltételeinek javítása, és igyekeztek az intézményeket komfortosabbá tenni. Voltak
hazai forrású pályázatok, amelyet sikeresen valósítottak meg, így a Széchenyi utca egy részét
és a Hunyadi közt, valamint a Zrínyi utcát újították fel, és a parkolóhelyek száma is nőtt. Az
ondi főutca is felújításra került, de az örömbe üröm is vegyült, hiszen 30-40 cm elhagytak a
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széléből az építők, amelyről a jövő héten fognak tárgyalni, illetve az Ondi út felújítására is sor
került. A kátyúzás is folytatódik, és a Városgazda Kft igyekszik egyre jobban minőségi
munkát végezni, amely a főutcai járdánál jól látszik. A város forgalomtechnikai tervével
kapcsolatban fórumokat tartottak, azonban a tervekhez pénz szükséges. A parkolási
problémákat is enyhíteni szükséges, így az R épületben ingyenes parkolót alakítottak ki,
illetve a gimnázium mellett a bérházaknál is parkolóhely került kialakításra. Pályázati pénzből
valósult meg a telekközművesítés a Bocskai utcában. Elterjedt a városban egy olyan hír, hogy
ózdi cigányokat akarnak erre a területre telepíteni, mert a szavazatokra szükség van.
Elmondja, hogy ez a híresztelés bántó a szerencsi cigány emberekre, akik tisztességesen élnek
és dolgoznak ellentétben azokkal, akik a településre bejöve randalíroznak. Egyetlen
önkormányzat sem kap pénzt azért, hogy embereket telepítsen le. Ismerteti, hogy a telkek
piaci alapon lesznek értékesítve, és sorházas beépítést terveznek. Igaz ez a cukorgyár
területére is, amely nem a város területe, de rendezési terv szerint ipari területnek minősül.
Ond településrészen kisebb felújítás történt, az idősek otthonában. A város életéhez
hozzátartozik a szellemi és kulturális élet is, így a cukorgyári emlékpark kialakítása, Rákóczi
Zsigmond emléktábla átadása, Széchenyi szobor és park kialakítása történt meg, képviselői
kezdeményezésre Kazinczy emléktáblát adtak át a fecskési településrészen. Megünnepelték a
30 éves bölcsődés és a 40 éves Hegyalja Pedagóguskórust, és közös programjaik voltak az
egyházakkal és intézményekkel. Kulcsár Anitáról nevezték el a sportcsarnokot, húsvéti
napokat tartottak, város napját, pálinka és bormustrát, majálist, Hősök Napját, és
megrendezték az Eurorégiós Gazdanapok, amely 20 éves lesz jövőre. Színesítette a
programokat a Veteránautó Találkozó, a Megyei Vadásznap megtartása, Ondi falunap, a
nosztalgiavonat megjelenése, a Szerencsi Nyár rendezvényei, és óriási siker volt a II.
Országos Csokoládéfesztivál, az Idősek napja és sok más rendezvény. Komoly pénzösszeget
fordítanak a sportéletre, amelyben megrendezték a Szerencs Kupa Úszóverseny, a Súlyemelő
Diákolimpiát. Megrendezték a félmaraton futóverseny, a Zemplén Kupa Sakkverseny,
jótékonysági Triatlonversenyt, és több százan voltak az I. Táncművészeti Fesztiválon. Külön
örül annak, hogy a helyi vállalkozások is segítik a sportszakosztályokat. Megrendezésre került
az I Bonbon Birkózóverseny, és NB II-be került a kosárlabda csapat. Győrik Ferenc
vezetésével az Egészséges Városok Szervezetében is részt vesznek, és megtartották a Nők és
Férfiak Egészséghetét, valamint életmentő készülékek kerültek elhelyezésre. Sokszor
felvetődik, hogy ez mennyibe kerül a városban. Sajnos Magyarországon egyetlen uszoda sem
tartja el önmagát, és mindenhol kiegészítésre szorul a működés. Nem szabad róla lemondani,
hogy a gyerekek úszását elősegítsék, és a 50 éve hányadtatott sorsú fürdő épületét is rendbe
tegyék. Feladatunk a létesítmények népszerűsítése, hogy minél többen jöjjenek ide.
Pályázatokat készítenek elő, amelyek egyrészt a felújításokhoz, másrészt a kulturális élethez
kapcsolódnak. Ilyen a közművelődési és könyvtárpályázat 6 település részvételével, ahol 68
mFt-ot sikerült elnyerni. Ilyen a versenyképes tudás kompetenciafejlesztés pályázat, ahol 32
mFt áll rendelkezésre. Járdaépítésre 25 mFt-ot nyertek, amelynek a tavasz folyamán indulnak
el. Az ivóvízpályázattal 81 település 4,2 milliárd Ft-ot nyert el vízminőség javításra, amely
előkészítésére 112 mFt-ot kaptak, és 2011-re valósul meg. Aláírták a Bajcsy-Zsilinszy út
kivitelezésére a pályázatot, amely költsége 146 mFt. Sok helyen van csőtörés, és az
útépítéseket úgy végzik, hogy előtte a vezetékeket kicserélik. Három óvoda felújításra kerül
sor, amely 556 mFt-ba kerül majd, és a pályázat csak a meglévő óvodák felújítására lehetett
használni. A városi rendelőintézet is felújításra kerül, ahol az egynapos sebészet is lesz, és a
szakorvosi órák száma 92 órával növekedni fog. Az ügyelet is felújításra kerül, ahol tavasszal
elindul a munka. A Norvég Alapos pályázattal a katolikus templom kerül belülről, a
református templom kívülről és belülről is felújítják, és a vár tetőszerkezete, gépészeti
felújítása, és a turistaszálló része is szerepel a felújításban. A Huszárvár út egy részét is újítják
és a vízelvezető árok befedésre kerül. A városközpont is felújításra kerül, amely a tűzoltóság
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épületének felújítását, a piac további felújítását, az ÉMÁSZ épületének megvásárlását, a
Kossuth tér felújítását foglalja magában. A pályázatokhoz 506 mFt önrész szükséges, amelyet
a kötvénykibocsátás, és a felét pedig pályázatból biztosítanák. A Bajcsy-Zsilinszky úton 4050 autó parkolására lenne lehetőség, és bemutatja az óvoda felújítások látványtervét. Hibát
követtek el akkor, amikor a Kossuth tér átépítését úgy mutatták be, hogy nem lesz ott fa.
Amelyik a fa egészséges, az természetesen megmarad, csak a beteg fa kerül kivágásra, és
újakat is ültetnek majd. Hozzátartozik a városközpont felújításhoz a Petőfi és a Perc utca
felújítása, az Erzsébet tér felújítása, parkoló kialakításával a játszótér megtartásával, valamint
kistérségi szolgáltató központot alakítanak ki az ÉMÁSZ épületében. A 37. számú
főközlekedésű út belterületi szakaszának az átépítésére folyamatban van a kivitelező
kiválasztása, a szervízutak és járda kialakítása.
2010-ben céljaik a város működőképességének a fenntartására való törekvés, amely nem lesz
könnyű, de kellő pontossággal, takarékossággal fognak tudni hozni olyan költségvetést,
amellyel ez biztosítható. Építkezések fognak megvalósulni, munkahelyek teremtés
elősegítése, és a város kulturális és szellemi életének gazdagodása a cél. A feladat sok, és
együttműködés kell hozzá, amire szükség van a városnak, ebben kéri a segítséget és a
támogatást.

Glonczi Lajos arra kíváncsi, hogy a városnak a cukorgyár területével kapcsolatban van-e
valamilyen koncepciója?
Kalup Lászlóné a Bolyai Általános Iskolával kapcsolatban kérdezi, hogy az iskola
bekamerázására mikor kerül sor?
Királyné Halász Éva a rendelő felújításával kapcsolatban kérdezi, hogy az ezzel kapcsolatos
előkészületek hol tartanak, és jövő év januárjában a munkálatok elindulnak-e, és az eszközök
beszerzése milyen ütemezés szerint történik? Hallották, hogy új rendelések indulnak, így az
egynapos sebészet, és a mammográfia nagy kérdés a városban, mert a betegek nem szeretnek
utazni más városokba, és a felújítások következtében lehetőség lesz-e erre a vizsgálatra a
városban?
Kontra László elmondja, hogy ami a vállalkozások helyzetével kapcsolatban elhangzott, azt
hiteltelennek tartja. Véleménye szerint semmilyen vállalkozás nem jön akkor, ha a település
nem jó megközelítésű, és polgármester asszony országgyűlési képviselőként nem akadályozta
meg, hogy a saját pártja levegye fejlesztési programjáról a 37. számú út négysávosítását.
Kíváncsi lenne arra, hogy Koncz Ferenc alelnök úr ezt hogyan látja?
Kovács Pálné köszöni a beszámolót, és hogy a város fejlődik, de a Takta utca, Erzsébet tér,
Ságvári út területét a város szégyenének tartja, pedig 200-220 éve lakott területe a városnak.
Nem érti, hogy miért kell a történelmi városrészhez hozzányúlni, amíg ezek a területek
nincsenek rendben és miért kellett „szocpol” építésére területeket eladni. Az árkok
szemetesek, amivel senki nem törődik. Véleménye szerint a lakók véleményét is figyelembe
kell venni. A sétálóutca építését feleslegesnek tartja, mert a fiatalok az iskola elvégzése után
elhagyják a települést, mert nincsen jövőkép. Dr. Takács Istvántól szeretné megkérdezni,
hogy egy Javítókulcs nevű újságban azt olvasta, hogy a tűzoltóság melletti épületet ingyen
szeretné megszerezni a saját céljára csokoládémúzeum létesítésére, de mivel nem kapta meg
ingyen, így az önkormányzatnál lemondott Pénzügyi Bizottság elnöki posztjáról. Több cikket
olvasott, és nem kapott arra választ, hogy mi lett volna a cél ezzel az épülettel. Kérdése

6

továbbá, hogy valóban nem épül-e meg a 37. számú út négysávosítása, mivel a polgármester
asszony nem támogatta a Parlamentben a költségvetési tárgyalásokon.
Magyar Jánosné köszönetet mond a tartalmas beszámolóért, és kívánja, hogy idősként
megéljék a tervezett beruházásokat. A nyugdíjasklub elnökeként köszönetét fejezi ki a Városi
Kulturális Központnak és Könyvtárnak és az Önkormányzatnak a támogatást. Az éven
ünneplik a fennállásuknak 20. évfordulóját, amelyért köszönetét fejezi ki. A támogatásból
lehetőségük volt számos kulturális rendezvényen való részvételre. Meggyőződése, hogy
Szerencsen tisztelik az idős embereket felhalmozott tudásuk és bölcsességükért. Kéri, hogy
továbbra is támogassák a városi nyugdíjasklubbot.
Leskó Józsefné elmondja, hogy a fecskési településrészen ritka az a hét, amikor nincsen
csőtörés, amely után ha visszakapcsolják a vizet, akkor kicsi a nyomás, és a gépeket
tönkreteszi. Kéri ennek megoldását, mert a vezetékek régiek, és amikor a földet visszarakják,
a föld süllyed, és nincs utántöltve. Külön problémaként veti fel, hogy a Takta hínárral és
gyékénnyel be van nőve, és amikor egy nagyobb hóesés utáni olvadásból eredő víz nem tud
lefolyni. Köszönetét fejezi ki Bíró Istvánnak, aki nagyon szép rendezvényeket szervez, és
amelyen mindenki jól érzi magát. Köszöni, hogy a Kazinczy utcában emléktábla került
elhelyezésre, és ezzel is szépül a város.
Zemlényi Zoltán a szemétüggyel kapcsolatban ismerteti, hogy a környezettudatos
magatartásra hívják fel mindig a figyelmet, és véleménye szerint a főbb szemetelők a
multinacionális cégek, akik a csomagolásnál el nem bomló nylon zacskók és műanyag
palackokkal árasszák el a lakosságot, akik igyekeznek ettől megszabadulni. Ezen lehetne
változtatni környezettudatos magatartással és szorgalmazni a visszaváltható anyagok
visszavételét. Megoldás lehet hatósági közbelépés, amely Parlamenti vagy multinacionális
cégek révén európai szinten is szabályozható. Véleménye szerint érdekelté lehetne tenni a
lakosságot a szelektív gyűjtésben, és sokan a rendelkezésre álló kukát nem tudják megtölteni.
Javasolja, hogy a kukák ürítési díját csökkentsék, tegyék lehetővé a kisebb kukák igénylését.
A szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban mondja el, hogy nem ellenzi az ilyen típusú
erőművek létesítését, pusztán az 50 mw-os erőművet ellenzi. Hallgatta a kifejtett
véleményeket, amely alapján alakította ki a saját véleményét. Az ilyen nagyságrendű erőmű
termelésénél 150 mw hő szabadul fel, amelynek felhasználásával kapcsolatban is voltak
elképzelések, de véleménye szerint ez a hő Miskolc város ellátását is biztosítaná. Javasolja
kisebb erőművet, amelyben az önkormányzat is tulajdonos is lehetne, és biztosítani tudják a
város fűtését a közintézményeket tekintve, és a városnak is hasznot termelne. Bizalmatlan lett
2002 őszén Lendvai Ildikó ismertette, hogy nem lesz gázáremelés, és a választás után 12%-ról
20%-ra emelték az ÁFÁ-t, amely most 25%. Csatlakozik Sólyom László azon véleményéhez,
hogy morális válság van nem csak országosan, de Szerencsen is.
Tóth József a Csalogány utcában sokáig hallgatták a fekvőrendőr keltette zajt, és köszönetét
fejezi ki, hogy az utcát rendbe tették, és megfelelő forgalomakadály került elhelyezésre. A
Szerencsi Hírekben jelent az meg, hogy az óvodát vandálok rongálták meg, és a tettes
ismeretlen. Nem érti, hiszen a rendőrség több alkalommal ki lett hívva, és amennyiben egy
10-15 fős társaságnak az adatait felveszik, és minden este ott vannak, akkor nem érti, hogy
miért ismeretlenek. Köszöni a rendőrségnek, hogy minden alkalommal kijöttek, és nem érti,
hogy miért ismeretlenek.
Az iskolának a másik oldalán jól megoldották, hogy arra nem illetékesek ne hajtsanak be, és a
másik oldalt elhelyezett 3 kitört oszlopon lévő láncot mindig kidűtik, és amikor az alkoholt
elfogyasztották, akkor a palackot használják labdának.
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Gyakran jár el a Profinál, ahol a szelektív hulladékgyűjtő mindig tiszta, amelyért köszönetét
fejezi ki a városellátóknak, de szombati nap állandóan szeméttel van beborítva, amelyt nem
tud, hogy ki visz oda. Nem érti, hogy az emberek saját maguknak miért szemetelnek.
Koroknainé Kalina Andrea elmondja, hogy minden nap a Nestlé gyár előtt megy dolgozni,
és az a sok kamion, amely a gyár előtt jár el, miért áll a személygépkocsiknak kialakított
helyen. Javasolja, hogy biztosítsanak nekik más parkolóhelyet, mert a közlekedést is zavarja.
Hétvégén a sofőrök a járdán fűznek, és ne csak a személyautókat büntessék. Köszönetét fejezi
ki a Kulturális Központnak és a képviselő-testületnek, hogy az idén negyven éves pedagógus
kórust támogatják és megteremtették a méltó ünneplést.
Jávorkai János megdöbbenve értesült a médiában arról, hogy Szerencs Város
közigazgatásában súlyos esetek, bűncselekmények fordultak elő. A Szalmatüzelési Erőmű
vezetésébe jogtalanul vett részt két köztisztviselő, a másik pedig a szociálpolitikai botrány,
amelynek szellemi központja a polgármesteri hivatalban volt. A város közvéleményét ennek
kapcsán tájékoztatták-e arról, hogy történt-e ezzel kapcsolatban megfelelő ellenőrzés a
személyek felettesei által, és azt, hogy ennek gyökerei nem-e ágazódtak-e jobban szét. A
médiában egyedüli jóhírként csak az jelent meg, hogy sikeres volt a Szerencsi
Csokoládéfesztivál. A városban két köztisztviselői hely üresedett meg, és helyteleníti azt az
eljárást, ahogyan ennek a pótlása történt, mert véleménye szerint helyben is lehetett volna
megfelelő személyt találni, és azt is kizárni, hogy pártpolitikai kötődése legyen.
Lakos Lászlóné gratulál ahhoz, hogy szívéhez közel álló két intézmény, mint a bölcsőde és
óvoda bővítéséhez a pályázatot elnyerték, és arra szeretne választ kapni, hogy az iskola újra
felújítás alatt áll, ennek mi az oka?
Kiss Attila elmondja, hogy a tájékoztatóban elhangzott, hogy jogos az aggodalom a hitel
visszafizetése miatt, hiszen egyrészt a cukorgyár bezárta kapuit, és jelentősen elhúzódik a
szalmatüzelésű erőmű építése is. A közmeghallgatás során azt vette észre, hogy polgármester
asszony az aktuális évet a 2002-es évvel vetíti össze, amelynek lehetett alapja 2006-2007-ben,
de 2006-ban egy új önkormányzati ciklus kezdődött. Kéri, hogy a következő évben a 2006-os
bázishoz hasonlítsa össze majd az adatokat mind a város vagyonát, mint a költségvetési
főösszeget. A szalmatüzelésű erőművel és a cukorgyárral kapcsolatban mondja el, hogy nem
is számított arra, hogy ez szóba fog kerülni, és régen túl kellene lépni rajta, és nem azt
mondani, hogy ebben a városban valami örült üldözési mániában szenvedne mindenki, hogy
amennyiben valami rossz történik a városban, valami nem sikerült, akkor ne próbáljuk valami
démonizált városon kívüli emberre rákenni, és túl kellene azon lépni, hogy ki felelős és ki
nem felelős a cukorgyár bezárásáért és a szalmatüzelésű erőmű építésének elhúzódásáért.
Véleménye szerint mindenkinek megvan a felelőssége a cukorgyár bezárásáért, és véleménye
szerint az ország és a város jelenlegi vezetőit lehet inkább firtatni, ha lehet egyáltalán. A
szalmatüzelésű erőműnél a beruházó és a támogató is hibázott.
Tarnóczi Erzsébet a gyógyúszással kapcsolatban érdeklődik, hogy sok sportrendezvény van
kicsiknek és nagyoknak, és tapasztalják, hogy sok a hanyag tartással rendelkező gyerek az
óvodában, és szükség lenne rá, de nem tudják, hogy hol tart.
Takács Zoltán elmondja, hogy a feltüntetett számokat impozánsnak találta, és úgy látja, hogy
jövő évtől egy hatalmas fejlődés fog elindulni. Reméli, hogy a projektek a várost egyre inkább
turisztikai célponttá fogja tenni. Az utcákat járva turistákkal is találkozik, és bízik benne,
hogy ez a folyamat beindul. Az alapfeltételek sajnos nem adottak, és az is probléma, hogy egy
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busz leparkoljon Szerencsen és szálláslehetőségek sincsenek. Amennyiben a szálloda bővítése
is megtörténik, és a buszparkoló része lesz a vár átépítésének, akkor az örömteli dolog lesz.
Az 5,4 milliárd Ft, amely Szerencsre jön, részben turisztikai célra is használható, és végig
lehetne gondolni egy kilátó lehetőségét. A szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban mondja el,
hogy mélyen áttanulmányozta a környezeti esettanulmányt az esőmű műszaki tervét és
logisztikai részét. Nagyságrendi tévedés, hogy az erőmű hulladékhőjéből Miskolcot meg lehet
fűteni, olyan erőművet nem szabad építeni. Az a hőfelhasználás, amely az erőműből ki tud
szabadulni, egy dániai példa alapján két kis település fűtését oldják meg, amely összesen 810.000 lakost jelent. Ez Szerencs számára is egy lehetőséget jelent, amely a melegházas
növénytermesztést és középületek hosszú távú fűtését biztosítaná, tehát nagyságrendileg ez a
helyzet.
Simonkovicsné egy régi problémát szeretne jelezni, amely szerint a Szabadság úton lévő ház
44 család szennyvízhálózat elvezetése nem megoldott. Minden lépcsőház mögött egy-egy
ülepítőakna van elhelyezve, amely megtelés után kiönt, és saját zsebből fizetik ki a
szippantást. Pár évvel ezelőtt olyan előrejelzést kaptak, hogy amennyiben a fecskeházak
megépülnek, akkor a Szabadság úti lakótelep szennyvízelvezetése megoldódik, de erről
lemaradtak. Akkor azt a választ kapták, hogy a gödör rossz helyen került kiásásra, és nem
folyt volna le a szennyvíz, és ez továbbra is probléma a lakótelepen. Amennyiben a város
99%-a rendelkezik szennyvízbekötéssel, akkor nem tudja, miért kell ennek a 44 családnak
még mindig fizetnie a szippantásért, amikor a vízdíj tartalmazza a szennyvízelvezetést is.
Fazekas János elmondja, hogy a szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban dolgozik, mióta ez a
beruházás megkezdődött, és az engedélyezési folyamatot csinálta végig. Sok véleményt
hallott az erőművel kapcsolatban, és úgy gondolja, hogy szükség van a beruházásra, szükség a
munkahelyekre, melyet teremt, és azokra a további munkahelyekre, amelyet még teremteni
fog. A veszteséghővel kapcsolatban mondja el, hogy rosszul hangzott el az a szám, hogy 150
mw a veszteség, mert 32%-kal megy az erőmű, így durván 100 mw veszteség fog keletkezni.
Az eredetileg tervezett 50 mw helyett 25 mw-tal fog elindulni 1 év próbaidő után fog a másik
25 mw megépülni hozzá. A gazdaságosság miatt a veszteséghő hasznosítása elengedhetetlen.
Azt szeretné kérni, hogy ahhoz, hogy Szerencs éljen, és ne elmenjenek a fiatalok innen, akkor
támogatni kell ezeket a dolgokat és azt szeretnék, hogy szépüljön a város, ahhoz politikai
hovatartozástól függetlenül együtt kell küzdeniük. A rossz ellen össze kell fogniuk, de úgy
gondolja, hogy ez nem azok közzé tartozik, és a világon lévő csúcstechnológiát fogja
alkalmazni. A két év alatt a beruházó bebizonyította, hogy együtt él a várossal és igyekszik
azért tenni, hogy a környezet épüljön és szépüljön.
Bacsó Andrásné köszönetet mond a szépen megvilágított új piacért. Régen sok volt a
randalírozás és betöréses lopás, és nem tudtak kimenni, ez megoldhatatlan probléma volt. Az
utcában megnyílt edzőterem bosszúságot jelent, mert a parkírozót nem veszik a gépjárművek
igénybe. Sok baleset volt, és a járdára is felállnak, szombati nap beállnak az utcába a kocsival,
és nem tudnak kijönni. A megállni tilos tábla ki van téve, de nem használ. Kéri a rendőrség
segítségét ennek a helyzetnek a megoldásában.
Naszrai Gyula a f3ejlesztésekhez hozzászólva mondja el, hogy a kátyúzásnál ilyen indokot,
hogy megtervezték hogy kátyúzni fognak és a cég nem készül fel a változó időjárásra, az nem
igazi vállalkozó, ahol gond van. Az utcájukba is hozták a forró aszfaltot, amelyet belapátoltak,
megdöngölték, és továbbmentek. A nedves felületnél egy réteg keletkezik a régi és új aszfalt
között, és 15-20 autó elmenetele után vákuum keletkezik, amely után újra lehet a területet
aszfaltozni, mert nem szárították ki a területet. A tervek szépek, de nem érzi át a város
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szerkezetét. Mit fognak ebből az emberek élvezni, milyen körülményeket fognak itt találni.
Szeretne erről többet hallani.
Régi munkatársakkal találkozott, akik a Világörökség Kaput látták, és nem tudták, hogy
micsoda, és kritikával illették. Munkahelyet nem teremtett, turisztikai jellege nem nagy, és
nem tartja elfogadható beruházásnak. A járda a toronyig vezet, de tovább nem, és a Profi felé
földút vezet tovább, holott tovább lehetett volna építeni.
Takács István elmondja, hogy szándéka volt hozzászólni. A mai nap temették Leskó Jánost,
a Bonbon Kft műszaki vezetőjét, aki azt megelőzően a csokoládégyárban dolgozott, és 7
üzemet épített fel az országban, és hívószavára hazajött és beüzemelte a csokoládé majd a
cukorkaüzemet a Kft-nél. A cukorüzem beindításával a volt csokoládégyár kapacitásának felét
tudták visszahozni, és négy-öt generáció dolgozott azon, hogy Szerencsen legyen
édességgyártás. Hiba lett volna ezt veszni hagyni, mert itt édességet kell gyártani, mert ennek
nagy múltja van a városban. A héten temették el Leskó Jánost és Bara Lászlót, akik kiváló
szakemberek voltak, és elvégezték a munka nagy részét. Az államtól nem kaptak támogatást,
és 90 embert foglalkoztatnak, és segítséget nem kapnak. Amikor Szerencsi Csokoládégyár
volt, akkor 700 csoport látogatójuk volt, és elhívta a polgármestert, hogy nézzék meg, mit
sikerült megmenteni a csokoládégyártásból. Működő csokoládémúzeumot hoznának létre a
tűzoltóság melletti épületben, amelyre a kft-nek lett volna pénze, hogy megvásárolja, és nem
ingyen kérte. A gyártást lehetett volna megtekinteni, illetve a szerencsi nevezetességeket, és
több napot itt töltenének a turisták. Nem kaptak rá engedélyt, de nem mondtak le róla, és meg
fogják csinálni. Említették a bizottsági elnöki posztról való lemondást, de ő a lemondást
korábban megtette. Amikor ezt testületi ülésen beszélték, akkor a városnak 1,6 milliárd Ft
adóssága volt, és senkit nem bántva és megsértve figyelemfelkeltésként mondott le a
pozícióról, mert a hiány a 2002-es évhez viszonyítva ötszörös. A város adóként 500 millió Ftra számíthat, és fel kell tenni a kérdést, hogy mikorra fogják ezt kifizetni. A
csokoládégyártásban 1500 tonnát gyártottak, és amennyiben megmaradnak, szeretnének
tovább fejleszteni.
Koncz Ferenc elmondja, hogy a polgármester asszony utalt arra, hogy a megyei
közgyűlésnek milyen sok az adóssága, amely igaz. Az jobban fáj neki, hogy a Parlamentben a
14 helyi képviselő van, és senkitől nem hallotta, hogy ne engedjék azt, hogy a Megyei
Közgyűlés intézményeiben olyan nehéz helyzet alakuljon ki, mint ami kialakult. 7500 ember
dolgozik és több mint 50 intézményt működtetnek, és ezek nagyrésze itt dolgozik. Az oktatási
és szociális szférában 3500 ember, a többiek az egészségügyben dolgoznak. A pénzek
nagyrésze csak átmegy a Megyei Önkormányzaton, és több mint 1500 embert kellene ahhoz
elengedni, hogy azt a hiányt, amelyet a kormányzati intézkedések miatt kénytelenek elviselni,
„betömhessék”. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezt az 1500 embert elengedjék.
Sajnálja, hogy ez így alakult, és nem tudja, mi lesz a következmény, és hogyan fogják átélni.
Szép dolgok lettek vetítve, de ideje lenne a vetítést abbahagyni, mert a valóságban a
powerpoint-ból nem lesz fizetés, és az emberek el fognak menni innen. Ez a helyzet a
cukorgyár és a szalmatüzelésű erőmű esetében is, és volt olyan szórólap, hogy mivel ő
Sárossy Ferenccel jó viszonyt ápol, így a cukorgyár bezárásában részt vett. Ő jó viszonyban
van egy régi LKM-es dolgozóval is, és azt is bezárták. Jó viszonyban van a nagymarosi
polgármesterrel is, és úgy tűnik, hogy Bőst is befogják zárni. Ideje lenne tiszta vizet önteni a
pohárba, így az erőművel kapcsolatban is. Meghívták Tokajba, és a polgármesterrel együtt
voltak a világörökségi törvény tárgyalásánál, és ő erre a meghívásra is elment. Amennyiben
polgármester meghallgatta volna véleményüket, hogy fele teljesítménnyel a prügyi út mellett
vasúti beszállítással épüljön az erőmű, akkor már működne. Úgy gondolja, hogy a
munkahelyteremtés kérdésében az önkormányzatnak nem csak közmunkával kell
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foglalkoznia, mert arra hosszú távon nem lehet számítani. Az önkormányzatnak hosszú távon
tevékenyen kell beszállnia a munkahelyteremtésbe, amely egy szakma. A cukorgyár bezárását
kézzel-lábbal próbálták megakadályozni, még polgármester asszony is, de nem elég a
levélírás még az út rendbetételéhez sem, főleg nem ahhoz a miniszterhez, akivel naponta
találkoznak. A polgármester asszony ismertette, hogy csak Magyarország és Olaszország ért
el olyan eredményt, amilyet elért, de míg Magyarország 4 eurót, addig Olaszország 11 eurót
adott, és jelenleg már Magyarországon is 10 euró 25 centet adnak. Egyetért Takács Istvánnal,
hogy mindent keresnek, de a csokoládé, amely kéznél van nem került említésre. Szerencsen
mindig is ezzel foglalkoztak, és 100 ember foglalkoztatásáról beszélnek. Javasolja, hogy
segítsék Takács Istvánt, és akkor 100 ember helyett 500 embert fognak foglalkoztatni. Nem
szerepeltek szépen, bár a terek virágosak, amely polgármester asszonyhoz köthető, de a
városnak nincs munkahelye, a kőfaragó üzem is bezárt, és mitől is maradnának itt a fiatalok.
Más politikára van szükség, hogy Szerencs fejlődjön, és itt maradjanak a fiatalok.

Szabó Lászlóné Glonczi Lajos úr kérdésére válaszolva a cukorgyár területe a Mátra Cukor
Zrt tulajdonában van, és ő dönti el, hogy mi lesz vele. A terület felhasználását a
területrendezési terv szabályozza, amelyet Szerencs Város képviselő-tesülete fogad el. A
cukorgyár bezárását követően a terv módosítását kezdeményezték a Zrt vezetésével
egyetértve, és hogy a gyár szélén lévő területen kisebb ipari területek is kialakíthatóak
legyenek, és a terület iparterület marad. Kovács Pálné a Takta, Tatay és Ságvári utca
környékére kérdezett rá, és az Erzsébet tér felújítása vagy a jövő vagy 2011-ben elkezdődik.
2010-ben az Erzsébet, Petőfi és Perc utca felújítása kezdődik meg. Jogerős építési engedély
van a Ságvári és Tatay utca felújítására, és a Jókai utcára, amely a jelenlegi
városrehabilitációba nem fért bele, de 2013-ig lehet uniós forrásokat erre igénybe venni.
Szerencs város területén a teljes vízhálózatot a GW Borsodvíz üzemelteti, és ő rendeli el a
munkát és a végzi a cseréket. A Csalogány út és iskola környékének közrendjével a rendőrség
képviselője az illetékes, az iskolához történő behajtást meg fogják vizsgálni. A Rákóczi iskola
épületével kapcsolatban mondja el, hogy a korábbi felújítást végző kivitelező nem megfelelő
minőségben végezte a munkát, és a garanciális bejáráson már ezek a hibák megjelentek.
Felszólították a kivitelezőt, hogy garanciális kötelezettségének tegyen eleget, és jelenleg
bíróságon van az ügy, de a költségére másik kivitelezővel végeztetik el a munkát. A
Szabadság úti lakások szennyvízelvezetésével kapcsolatban valóban volt egy olyan
elképzelés, hogy a Fecskeházak építésekor az Ondi úti hálózatba becsatlakoztatják őket, de a
meglévő szintkülönbség ezt nem tette lehetővé, így azt másik irányba lehet megtenni. A
városszerkezetre és a városfejlesztési programok hatására és alakulására való kérdésre
válaszolva mondja el, hogy tömören fogalmazva úgy alakul, ahogy a városfejlesztési
dokomentumok ezt meghatározták, mert minden városfejlesztési programnak illeszkedni kell
a 2004-es évben elfogadott hosszú távú városfejlesztési koncepcióhoz, amelyre a 2006-ban
elfogadott településrendezési terv épült. 2008-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégia
kidolgozása indult meg, és ezek határozzák majd meg a város szerkezetét, amely egy
megfelelő rendező elv, hogy olyan projektek valósuljanak meg, amelyek ennek megfelelnek.
A társadalmi környezeti hatásaival kapcsolatban annyit mondana el, hogy minden
városfejlesztési programnál arra törekednek, hogy élhető városközpont jöjjön létre a
zöldfelületek megtartásával, növelésével. A szocpolos telkek magántulajdonban vannak, arra
az önkormányzatnak nincsen ráhatása, és az ingatlantulajdonosokhoz kell fordulni.
Kiss Attila a fecskési csőtörésekre válaszolva mondja el, hogy nincsen hetente csőtörés igaz,
hogy volt hogy egy héten kétszer is volt.
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Leskó Józsefné elmondja, hogy sűrűn vannak csőtörések, és szeretné, ha lejönne a
településrészre, mert sok helyen nincsen a föld visszarakva, és bukdácsolnak benne. A
lakosság nagy száma idős ember.
Kiss Attila azt is elismeri, hogy sok a csőtörés, és a fecskési vezetékek a 70-es években
épületek, amelynek a besorolása nem túl előnyös, mert nem aszfalt alatt fekszenek. Az egész
fecskési területen nyomáscsökkentő van felszerelve és a szolgáltatás paramétereit jogszabály
határozza meg. Amennyiben nagyobb lesz a csőtörés, akkor valóban hetente lesznek
csőtörések.
Leskó Józsefné kéri, hogy személyesen győződjön meg róla, mert minden utcában volt
csőtörés.
Kiss Attila ismerteti, hogy a társaságnak van egy felújításra szánt kerete, amelyet
decemberben hagynak jóvá, amely 150 millió Ft, és ebből Szerencs város 30 millió Ft-tal
részesül, de ebből nem tudnak mindent felújítani.
Dr. Gadóczi Bertalan a szalmatüzelésű erőmű vezetőségében betöltött posztok
szabálytalanságának gyanújával kapcsolatban mondja el, hogy mindkét köztisztviselő
esetében az illetékes szervek lefolytatták a fegyelmi eljárást, és megállapították, hogy a
köztisztviselői törvényt egyik esetben sem sértették meg, és az eljárást megszüntették. A
másik esetben bűncselekmény miatt eljárás folyik, és a hivatal egyik vezető köztisztviselőjét
érintette, de ő már nem dolgozik a hivatalban és a jogviszonya is megszűnt. Az eljárás
vádemelési szakaszban van, és nincs olyan bizonyíték, hogy más is érintett lenne az ügyben,
és elszigetelt ügyként kezelhető. Szeretné visszautasítani, hogy olyan minősítés érje a
polgármesteri hivatalt, hogy ez a bűncselekmény szellemi központja lenne. A helyzet nem
könnyű, és kollégáival többet kell tenni, hogy ez a vélekedés elmúljon, és intézkedések
születtek azzal kapcsolatban, hogy a jövőben hasonló helyzet ne történjen meg.
A jegyzői tisztséggel kapcsolatban mondja el, hogy ez a tisztség, mint a hivatalban lévő
minden alkalmazás és tisztség szakmai tisztség, szakmai állás. A köztisztviselői állásra,
különösen a vezetőire komoly törvényi előírások vannak a képzettségre és a foglalkoztatásra
tekintve többek között az, hogy az állásokat pályáztatás útján lehet betölteni, és a pályázatra
csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyek jelentkezhetnek. A jegyzői állásra
történetesen két pályázat érkezett be, az egyik az övé volt a másik Nyíregyházáról, és a
képviselő-testület őt nevezte ki a jegyzői feladatok ellátására, és ez vonatkozik az aljegyzőre
is. Ismerteti, hogy ügyintézői álláshelyeket hirdettek meg, és itt sem volt olyan szerencsi, aki
megfelelő képesítéssel rendelkezett, Megérti ezen fajta vélekedést, hogy szerencsiek töltsék
be ezt a posztot, de véleménye szerint a legfontosabb nem az, hogy hol lakik a köztisztviselő,
hanem hogyan végzi a munkáját, hiszen a szakemberek nincsenek településhez kötve. Számos
példa van erre más településeken is. A személyét érintő kérdéssel kapcsolatban mondja el,
hogy a jegyzői tisztség szakmai tisztség, és Edelény városban, ahol lakik és 13 évet töltött el a
közigazgatásban indult polgármester jelöltként az MSZP színeiben. Soha nem titkolta és
nyilvánosságra hozta, valamint 1989-től egyetlen pártnak sem volt tagja, és a jövőben sem
tervezi. Most sem és a jövőben sem folytat majd politikai tevékenységet, elég volt a
polgármester jelöltség, amelyből sokat tanult. Szeretné jelezni, hogy Edelényben sem politikai
tisztség miatt indult el, hanem olyan helyzet alakult ki, hogy próbáljanak meg egy olyan
kísérletet, hogy lehet egy olyan polgármester egy városban, aki korábban szakemberként
dolgozott. Elvállalta a jelöltséget, amely lehet hogy hiba volt lehet hogy nem, a tettét vállalta.
A programja szakmai volt, és a kampányában sem voltak politikai elemek, így nem is
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nyerhetett és nem sok esélye volt a versenytársával szemben, aki megnyerte a választást, és
azóta nem vesz részt az ottani közéletben. Szeretné még azt elmondani, hogy a képviselőtestületi ülésen ez a kérdés felvetődött a képviselők részéről joggal, és volt olyan vélekedés,
hogy nem látják a munkájában, hogy bármiféle politikai színezete lenne, hanem szakmai
alapon a szabályoknak megfelelően végzi a munkáját. Megtisztelték azzal, hogy egyhangú
szavazással választották meg, és így is akar dolgozni Szerencs városért, amíg teheti. Kéri
hogy ezt fogadják el és bízzanak meg benne, mert mindenfajta politikai vagy egyéb
elfogultság nélkül fogja végezni munkáját.
Dr. Bobkó Géza a rendelőintézet pályázatával kapcsolatos műszerbeszerzések hogyan és
mikor kérdésre válaszolva mondja el, hogy reménykedtek abban, hogy erre ősszel már sor
kerül. Menet közben építésügyben sok kivitelezővel kellett egyeztetni, és a kivitelezési terv
november 30-án lett kész, és közbeszerzés keretében lesz megpályáztatva, így a
műszerbeszerzés véleménye szerint csak jövő év elején lesz csak. Első lépcsőben azon
eszközöket szeretnék beszerezni, amelyet egyből tudnak majd használni, a második lépcső az
egynapos sebészethez kötődik, és az épületben, ahol a sebészet lesz, az ahhoz szükséges
műszerek lesznek megpályáztatva. A mammográfia a pályázatban is szerepel, illetve van egy
élő szerződésük, és reméli, hogy felújítás után a műszer kihelyezése megtörténik, de a
diagnosztikai központ kiváltását nem tudják megoldani, mert ahhoz olyan műszerezettség és
orvosi csapat kell, amely csak a nagyvárosban áll rendelkezésre, a megyében három helyen
Miskolcon.
Jurák József Tóth József úr kérdésére válaszolva az óvodarongálással és randalírozással
kapcsolatban ismerteti, hogy ezekről tud a rendőrség, és mindent megtettek a tettesek
felderítése érdekében. 2007-ben bűncselekményt elkövetők tetten érésekor előzetes
letartóztatás 7 esetben történt, míg 2008-ban 17 esetben. 2009-ben a rendőrség indítványára
44 esetben történt előzetes letartóztatás. Hasonlóan a bűncselekmény elkövetőihez a
szabálysértést elkövetőknél 3 esetben indítványozták az őrizetbe vételt, és került az ügy
bíróság elé, ebben az évben ez 44 eset, amelyben a garázdaság is szerepel. Jól működik a
kiépített térfigyelő rendszer, és volt nem egy eset, amikor ennek a technikának az
alkalmazásával fogtak meg elkövetőt. A kamionparkolásnál folyamatban van egy megegyezés
a MÁV és a gyár között, hogy a vasút rakodórészénél történne majd a parkolás. Tapasztalják a
problémát, és bízik abban, hogy az egyeztetések eredményesek lesznek.
Jávorkai úr kérdésére a jegyző úr is választ adott, a Szerencsi Rendőrkapitányság jelentősen
részt vett a szociálpolitikai csalások felgöngyölítése elinduljon, és a Szerencsi Hírekben a
Miskolci Nyomozóügyészség vezetője adott korrekt tájékoztatást az üggyel kapcsolatban, úgy
gondolja, ott minden leírásra került. A piaci parkolással kapcsolatban ismerteti, hogy egész
Szerencsen kevés a parkoló, és tilos járdán és kapubejáróban, és közrendvédelmi kollégák
fognak arra sűrűbben járni és intézkedni.
Rónavölgyi Endréné köszöni az érdeklődést és hozzászólást. Köszöni a dicséretet, és a
jószándékú észrevételeket és kritikát, amely hozzájárul a város fejlődéséhez. Sajnálja, hogy
egyesek a közmeghallgatást a politikai fórummal keverik össze, mert ez arról szól, hogy a
testület milyen döntéseket hozott, hogy kerültek a döntések végrehajtásra. Óva intik magukat,
hogy itt őszödi beszédről, üldözési mániáról beszéljenek, mert Szerencsiekként sokkal
nagyobb tiszteletet szoktak egymás irányában tanúsítani. Véleménye szerint sokféleképpen
lehet várost fejleszteni, és lehet hogy a tető még a házon megfelel, és pályázati lehetősséggel
élve csak töredékpénzösszeget kellene mellétenni, de még így a tető 10 évig maradjon. Nem
ezt a felfogást képviseli, és úgy gondolják a testületben, hogy egy kicsi önkormányzati
pénzhez hozzanak el sok állami pénzt az uniótól is, hogy a város fejlődjön. Tudják, hogy
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alapot jelent a munkahelyteremtés, és hiányzik neki a cukorrépa, a kakaópor illata, amely
most semmivé vált. Néhány gép megmentődött, és örül annak, hogy a csokoládégyártás is
valamilyen módon folytatódik, de a városnak nem csak egy vállalkozást kell támogatnia és
nem teheti meg, hogy csak egyet támogat. Örül annak, hogy sikerekről tudott a képviselő úr
beszámolni, és hogy nincsen adósságuk, és örülne annak, ha minden vállalkozás így állna.
Véleménye szerint az sem általános, hogy egy csokoládéfesztivál szervezéséhez a város 1
millió Ft-ot adjon, és a teljes a teljes infrastruktúráját felajánlja, hogy a szerencsi
csokoládégyártás hagyományait népszerűsítő fesztivált segítse. A gazdálkodásra visszatérve
reméli, hogy az 1,6 milliárd Ft-os adósságállomány csak elhallás, és nem valamiféle politikai
szándék mondatta. Azt gondolja, hogy hitelesnek kell lenni, és örülni kell annak, hogy ennyi
minden megvalósul, és lehet, hogy ez politikai szándékával nem esik egybe, de Szerencs
többségének véleményével igen.
Fontos a gyermekek biztonságérzetének erősítése az intézményekben, és a kollégiumban és
középiskolákban már működik a kamerarendszer. Azt szeretnék, hogy a szülői
munkaközösségekkel és intézményekkel egyeztetve az iskolákban és az udvaraikon egy ilyen
rendszer legyen. Örül annak, hogy a szülők többsége ezzel egyetért, és a jövő évi
költségvetésben kerülne betervezésre.
A 37-es út négysávosításával kapcsolatban mondja el, hogy a korábbi vezetés a városon belüli
szakaszra kidolgozta az építési tervet. Ez volt az az előny, amivel a kormány felé mentek,
hogy ha Gesztelytől nincs is terv, akkor a két Szerencs tábla közötti átkelési szakaszon
folytatódjon az építkezés. Ismeretei szerint a Gesztelytől való továbbépítés tervezése folyik,
de kész terv még nincs, így amennyiben az elkészül, akkor a következő parlament feladata
lest annak elfogadása.
Tudatosan készítették a beszámolóban a 2002-2007-es időszakra a beszámolót, mert ez a
hosszabb időszak jobban mutatja meg egy település életét, és lehet látni, hogy honnan
indultak, és hová jutottak el. A város vagyona gyarapodott, igaz, az adóssága sem csökkent,
de a kibocsájtott kötvényt nem a működésre fordították.
Gyógyúszásban sokkal hatékonyabban kellett volna lépni, elindultak ebben, és komoly
változtatások lesznek benne.
Munkahelyteremtésnél felvetődik, hogy építenek bölcsődét és óvodát és rendelőintézetet,
amely kiadást jelent. Amennyiben felújításra kerülnek, és több óraszámban dolgoznak majd és
új szakrendelés indul, akkor oda több dolgozó kell majd. Amennyiben az óvoda nem kerül
felújításra, akkor elviszik a gyerekeket, és a környékről sem jönnek gyerekek, így kevesebb
dolgozóra lesz szükség. Azt vállalta, hogy amilyen lehetőségek biztosítanak a számukra, azt
idehozzák, és döntsenek arról, hogy élni kívánnak-e vele élni, vélemény szerint a város akar.
Kívánja, hogy jókedvvel tekintsenek a jövőbe, és egy tisztességes jó emberi alapokon nyugvó
várost építsenek, és békés ünnepeket, jó egészséget és kitartást kíván a 2010-es esztendőben
is.
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