SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
BEKECS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
JEGYZŐKÖNYV
Bekecs, Mezőzombor, Szerencs települések képviselő-testületeinek
2010. június 17-én, Szerencsen tartott együttes üléséről
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek szerint
Rónavölgyi Endréné Szerencs város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy
a képviselő-testületek határozatképesek, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre, amelyet a
testületek egyhangúlag elfogadnak.
78/2010. (VI.17.)
HATÁROZAT
Tárgy: Napirend elfogadása
Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a 2010. június 17-ei együttes ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:
Napirend:
1.) Szerencs és környéke tűzvédelmi helyzete
Beszámoló a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó:
Dócs Róbert tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok
2.) Tájékoztató a Polgári Védelmi Iroda négy települést érintő munkájáról
Előadó:
Sárándi István pv. hadnagy, irodavezető
3.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról
Előadó:
Rónavölgyi Endréné, a társulás elnöke
4.) Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Béki József, Bekecs község polgármestere
Hlivják László, Legyesbénye polgármestere
Bíró Ferenc, Mezőzombor polgármestere
Rónavölgyi Endréné, Szerencs polgármestere
Rónavölgyi Endréné javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Czabányi Attila mezőzombori
képviselő legyen, amelyet a testületek egyhangúlag elfogadnak.
79/2010. (VI. 17.)
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a 2010. június 17-ei együttes
ülésükről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjévé Czabányi Attila mezőzombori önkormányzati képviselőt
választják meg.
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1.
Rónavölgyi Endréné köszönti az előterjesztőket, majd megkérdezi, kívánnak-e szóbeli kiegészítést
tenni.
Dócs Róbert ismerteti, hogy a 2009-es évben a rekordszámú, 651 tűz és más káreset történt a
területükön, amelyen belül a vegetációból (erdő és bozóttűz) eredő tűzeset száma 256 volt. Jelen
időszakban a víz és a szél jelent gondot, de minden évben egyre nagyobb a természeti
káresemények száma. Közúti balesetben 62 esetben végeztek mentést. A személyi állományban
változás nem történt, a testületük fiatal, de a megyei átlagot tekintve nem a legfiatalabbnak számít.
Elmondja, hogy 2002-ben nyújtottak be pályázatot magasból mentő gépjárműre, amelyet az idén
vehettek át Budapesten polgármester asszonnyal együtt. Az autó csak az önrész teljes kifizetése után
kerülhet a tulajdonukba, és minden munkatársának vizsgát kell tennie annak kezelését illetően. Ezen
ülésen is szeretné megragadni az alkalmat, hogy tisztelettel meghívja a polgármestereket a 2010.
július 1-jei gépjármű átadásra. Megköszöni a települések képviselő-testületeinek a beszerzésben
nyújtott segítséget, és azt a támogatást, amelyet a tűzoltóságnak folyamatosan nyújtanak.
Véleménye szerint a természeti katasztrófák körében egyre többet kell majd áldozni a megelőzési és
védekezési munkálatokra.
Külön megemlíteni Rónavölgyi Endréné, Koncz Ferenc, Bíró István és Danyi László nevét, akik a
május 16-ai esőzésekből eredő káresemények elhárításában kiemelkedő segítséget nyújtottak.
Sárándi István ismerteti, hogy a megye területén tovább folyik a védekezés, és a telefonos ügyelet
tartásán túl különböző, rövid határidős adatszolgáltatást, jelentést kell tenniük. Kéri az ebben való
segítséget, hiszen a településekről nem mindig kapják meg időben a kért adatokat.
Koncz Ferenc: A beszámolókban az hangzott el, hogy a 37-es speciális helyzete miatt 62 baleset
történt. Arra kíváncsi, hogy ebből mennyi volt a halálos, mert a 37-es négysávosítása lekerült a
napirendről. A tűzoltók megpróbálnak emberfeletti munkát végezni, és több mindent át kell
gondolni a következő években, mert a védekezésre pénzt kell költeni. A kistérségben gondolkodva
most inkább Mezőzombor a veszélyeztetett, de más település is kerülhet hasonló helyzetbe.
Szükségesnek tartja szivattyúk beszerzését, valamint a védekezés költségei elszámolásának
tervezését.
Danyi László az előterjesztést elfogadásra javasolja, és megköszöni a tűzoltóság munkáját.
Kifejezni köszönetét mindazoknak, akik a védekezési munkákban bármilyen szinten részt vettek. A
nyári tűzesetekhez való vonulás alkalmával a tűzoltók nagy sebességgel közlekednek a vizet szállító
autóval. Félő, hogy balesetet szenvednek. Amikor nem emberéletről van szó, mérlegelni kellene a
sebesség megválasztásakor.
Dócs Róbert a közúti baleseti statisztika szerint a 62 balesetből egy volt halálos, de ezzel
kapcsolatos pontosabb statisztikájuk nincs, mert arról már nincs tudomásuk, hányan haltak meg a
kórházban. A technikai eszközökkel kapcsolatban mondja el, hogy egyik tűzoltóság sincs ellátva
annyi szivattyúval, amennyire szükség volna. Véleménye szerint el kellene indulni abba az irányba,
hogy regionális szinten hozzanak létre bázisokat. A gyorshajtással kapcsolatban elmondja, hogy a
kollégáknak a lehető leghamarabb kell eljutni a helyszínre, nem mérlegelhetnek, azonban
károkozás, baleset esetében felelniük kell.
Sárándi István ismerteti, hogy többször pályáztak felkészítésre, de ezen pályázatok sem nyújtanak
lehetőséget tárgyi eszközök beszerzésére, így sajnos szivattyú beszerzését sem tudják ebből
megoldani. Csak azon tárgyi eszközöket tudja beszerezni, amely szorosan kapcsolódik a
védekezéshez.
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Dr. Szabó Péter tűzoltó ezredes elmondja: a megyei bázisokon még működik a védekezési törzs.
A katasztrófa védelmi igazgatóság naponta ellenőrzi a tűzoltók munkáját, és elfogultság nélkül
mondhatja, hogy a szerencsi tűzoltóság munkája az egyik legjobb a megyében. Összetartozásuk,
szemléletük és országos sportteljesítményük magas színvonalú. Jelen időszakban más megyében is
nyújtanak segítséget. Sárándy István szintén nagyon jó munkát végzett, hiszen Szerencs mellett
Miskolcon is ellátta a védekezési munkák irányítását. Nem okozott gondot az átállás, hogy
egyszerre két helyen kell helytállnia. Bízik abban, hogy szeptembertől már betöltésre kerül a
miskolci vezetői poszt is.
Rónavölgyi Endréné: Évente együttes testületi ülés keretében tárgyalják a tűzoltóság és a
polgárvédelem munkáját. A rendkívüli időjárási helyzet miatt többször ülésezett a védelmi bizottság
is, és átfogó elemzést kértek az elmúlt eseményekről azért, hogy a jövőben a lehető legkevesebb
veszteséggel jöjjenek ki a bajból. A polgármesterek szembesültek azzal a ténnyel, hogy bármelyik
település kerülhet bajba, és szükség van a felkészítésekre. Folyamatos a kárfelmérés, és sok helyen
nem csak az árvíz, hanem a belvíz is gondot okozott. A védelmi bizottsági ülésre meghívták Koncz
Ferenc és Ficsor Ádám országgyűlési képviselőket azért, hogy az állami segítségnyújtás területén
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a károk költségeinek elszámolása beépüljön a
költségvetés elszámolásába.
Szerencsen komoly gondot okozott az eltömődött szennyvízhálózat, ezért kéri a Borsodvíz
szakembereit, hogy vizsgálják felül a rendszer állapotát. Sok település rendelkezik
szennyvízelvezető rendszerre benyújtott pályázattal, így kéri az illetékeseket, hogy tegyenek meg
mindet azért, hogy a pályázatok minél hamarabb megvalósuljanak.
Koncz Ferenc javasolja az önkormányzatoknak, hogy fektessenek be összegeket szivattyúk
vásárlásába. A tűzoltóság munkáját mindig nagyra értékelte, és véleménye szerint szervezeti
erősítést kellene végrehajtani. Köszöni a védekezésben nyújtott munkát.
Danyi László nem tudja, hogy a fertőtlenítést milyen cég végzi, mert az Ondon nem volt megfelelő.
Kéri ennek újbóli elvégzését. A szúnyogirtás véleménye szerint felelőtlenül lett elvégezve, mert a
pangó vizek felett nem került sor írtásra. Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban egyeztessenek a
polgármesteri hivatalokkal.
Dr. Szabó Péter ismerteti, hogy az ÁNTSZ rendelte meg a szúnyogirtást és fertőtlenítést. Köszöni a
jelzést, mert az elvégzett munkára nincs rálátásuk. 140 településen már megvalósult a papírok
szerint, de ezek szerint nem minden helyen volt megfelelő. Fontosnak tartja, hogy védekezési
helyzetekben az állampolgársági szabadság össze legyen ütköztetve a felelősség kérdésével.
Rónavölgyi Endréné ismerteti, hogy Szerencs és környéke a katasztrófahelyzetből szerencsésen
jött ki, és azért, hogy a tűzoltóságnak kevesebb munkája legyen, nekik polgármestereknek sokat
kell tenniük. Szavazásra bocsátja a beszámolókat.
Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a tűzvédelem helyzetéről szóló
beszámolót megtárgyalta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2010 (VI.17)
HATÁROZAT
Tárgy: a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a Szerencsi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót megtárgyalták, elfogadták.
Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi.
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Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a Polgárvédelmi Iroda
munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalták, és egyhangúlag tudomásul vették.

2.
Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves munkájáról
Dr. Hajdú Zsuzsanna prezentáció keretében foglalja össze az elvégzett munkát.
Uray Attiláné jónak tartotta volna, ha a tájékoztató a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
mozgókönyvtári feladatait is megemlíti, hiszen a munka egy részét a kulturális központ látja el.
Dr. Hajdú Zsuzsanna elnézést kér, nem szerették volna a központ érdemeit elvitatni, és ezúton is
szeretné megköszönni a feladatellátásban való részvételt.
Rónavölgyi Endréné ismerteti, hogy a kistérségi társulás feladatmegosztáson alapuló
finanszírozott feladatellátás, amelyben a települések egyre inkább megtalálták az együttműködés
lehetőségét, azonban nem tudni, hogy a kistérségi társulásokkal kapcsolatban mik lesznek a
kormányzati elképzelések. További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést
melyet Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei egyhangúlag elfogadnak,
és az alábbi határozatot hozzák:
81/2010(VI.17)
HATÁROZAT
Tárgy: a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves munkájáról szóló tájékoztató
elfogadása
Bekecs, Mezőzombor és Szerencs települések képviselő-testületei a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás 2010. évi I féléves munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalták, és egyhangúlag
elfogadják.

3.
Tájékoztató a polgármesteri hivatalok önkormányzati munkájáról
Bíró Ferenc Mezőzombor polgármestere ismerteti, hogy a ravatalozó felújítására benyújtott
LEKI-s pályázatukat támogatásra ítélték, és hogy pályázat segítségével újabb utakat tudnak
felújítani. A LEADER program keretében pályáztak faluközpont felújítására, amelyben már a
vállalkozási szerződés is aláírásra került. Az LHH-s óvodapályázatban 30 mFt-ot sikerült nyerniük,
és CÉDE keretében pályázatot nyújtottak be eszközök beszerzésére. A cukorgyári diverzifikáció
keretében a temető rendbetételére és parkoló kialakítására pályáztak. 2007-ben TIOP pályázatot
nyújtottak be számítógépek cseréjére, valamint digitális táblák beszerzésére. Bízik abban, hogy a
számítógépeket üzembe helyezhetik. A felsoroltakon túl részt vesznek a szeméttelepek rekultivációs
programjában is. Az árvízzel kapcsolatban ismerteti, hogy bár a veszély nem látszott, de az
Abaújszántó felül lejövő nagy mennyiségű víz összegyűlt a vasúti töltésnél. A tiszalúci gátátvágás
sokat késlekedett, pedig volt olyan ártéri terület, ahová a vizet rá lehetett engedni.
Béki József Bekecs polgármestere ismerteti, hogy a településen az egyik legnagyobb feladat a
belvízi csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, amely 22 km-es szakaszon szeptemberben kerül
befejezésre. A teljes kerékpárút megújul, és több utat szeretnének felújítani. Az iskolában pályázat
keretében kompetencia alapú képzés valósul meg.

4

Rónavölgyi Endréné elmondja, hogy sokat dolgoztak a pályázatokon, és közel 6 milliárd Ft
fejlesztés előtt áll a város. Megkezdődött a Bajcsy – Zsilinszky út felújítása, ivóvízhálózatának
cseréje, valamint elindult a 37-es számú út korszerűsítése, amely 3 szakaszban fog megvalósulni.
Szerencs belterületén marad a kétsávos út, és megépül az új híd is a patak felett. A második
szakaszban a szervízutak megépítésére kerülne sor, de a pályázatot gyűjtőútnak nem fogadták el,
erre szeretnének másik pályázatot beadni. Folyamatban van a kerékpárút pályázat, amely reményei
szerint nyerni fog. Folyamatban van a rendelőintézettel kapcsolatos pályázat, a beérkezett ajánlatok
bontása megtörtént, amely nem csak a Szerencsiek, hanem a környéken élők ellátását is biztosítja.
Folyamatosan zajlik a munka az orvosi ügyelet átépítésénél is, amely ügyelet 9 települést lát majd
el. Az óvodák felújítása is elkezdődik, a Csalogány úti óvoda épületét a zeneiskola kapja meg,
amely a zenei képzéseknek ad majd helyet. A Norvég Alap pályázat tartalmazza majd a régi
katolikus templom belső felújítását, a templomkert megújítását. Ezen pályázat tartalmazza a
református templom külső és belső felújítását, a Rákóczi vár tetőszerkezetének átépítését, a szálloda
átalakítását és az épületgépészeti feladatokat. Hozzá tartozik a déli bejárat előtti út felújítása, amely
kötelező eleme a pályázatnak, és buszok parkolására ad majd lehetőséget. A városközpont
rehabilitáció keretében 900 mFt-os beruházás valósul meg, ahol az ÉMÁSZ épület megvételre
kerül, továbbá tartalmazza a tűzoltóság épületének felújítását, a piac átépítését, és a Szerencse
Áruház mögötti utak felújítását, valamint a Kossuth tér átépítését. Az ivóvízzel kapcsolatos
pályázatban 81 település vesz részt. A pályázatoknak a nagy része most indul, és nem fejeződik be a
választásokig. A pályázatok megvalósítása némi kellemetlenséggel jár, de bízik abban, hogy ezeket
a lakosság türelemmel viseli. Ezen alkalmat is szeretné megragadni arra, hogy a polgármestereket
és a képviselő-testületi tagokat meghívja a holnap kezdődő XX. Jubileumi Gazdanapokra. Gratulál
az elvégzett munkához és eredményekhez, és további napirendi pontok hiányában az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Gadóczi Bertalan sk.
jegyző

Rónavölgyi Endréné sk.
polgármester

Czabányi Attila sk.
jkv-hitelesítő
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