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A közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok.
Koncz Ferenc köszönti az érdeklődőket. Tájékoztatásul elmondja, hogy a mai
közmeghallgatás testületi ülés, amelynek keretében az érdeklődők tehetnek fel kérdéseket a
képviselők felé. A közmeghallgatás intézménye a közügyek megbeszélésének fóruma, nem az
egyedi ügyeké. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 jelen van, a
testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyvhitelesítője dr. Bobkó Géza legyen, melyet a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
161/2010. (XI.25.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. november 25-ei közmeghallgatásáról készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.
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Koncz Ferenc javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére, melyet a képviselő-testület 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
162/2010. (XI.25.) Öt.
Határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. november 25-ei közmeghallgatásának napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Tájékoztató Szerencs Város Önkormányzatának munkájáról
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
2.) Kérdések, válaszok

Koncz Ferenc: Az volt a szokás, hogy a közmeghallgatás résztvevői kimerítő tájékoztatást
kaptak a város helyzetéről, a hivatali munkáról. Úgy gondolja, hogy ezen is változtatni kell
picit, mert a közmeghallgatás nevében is ott van, hogy a „köz” meghallgatása, éppen ezért
nem kíván hosszú, és kimerítő előadást tartani általában. Két hónapja volt az önkormányzati
választás, ezért egy általános képet kell nyújtani az embereknek, melyre igény van. A
polgármesteri tisztséggel együtt járó átadás-átvételről szeretne tájékoztatást adni, valamint
kéri, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a technikai személyzet vetítse ki azért, hogy a
jelenlévők ne csak hallják, de lássák is, milyen helyzetben volt a város az átadás-átvétel
időpontjában. Ennek a jegyzőkönyvnek vannak formális elemei, de szerinte mindenkit az
érdekel, milyen állapotban van az önkormányzat gazdasági helyzete. Azt kell tudni, hogy az
önkormányzat milyen kötelezettségekkel vette át a várost, hétköznapi nyelven, milyen
összegű adóssággal vette át az önkormányzatot az új vezetés. A különböző tételekből az
látszik, hogy a város teljes adóssága az átadás-átvétel pillanatában 2.824.949.844 forint volt.
Majd 3 milliárd az a teher, amely az új önkormányzatot terheli, s amellyel kezdenie kell az új
ciklust. Ez a város nettó adóssága, tehát nincsenek benne a kamatterhek. A teljes összeg,
amelyet az önkormányzatnak vissza kell fizetnie az ettől sajnos nagyobb szám. Azért, mert ez
a felvett hitel és a kifizetetlen számlákból összeadódó teljes összeget jelenti, amely
közvetlenül terheli az önkormányzat költségvetését. Ebben nincsenek benne a kamatterhek,
amelyek sajnos mindig változhatnak. Kedvezőtlenül hatott a gazdasági helyzetre a pénzügyi
válság, annál is inkább, mert évekkel ezelőtt 1 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényt
az önkormányzat, amely adósságfelvételt, jelenleg 1,6 milliárd forintot jelent, mert nem
alakult kedvezően a svájci frank és magyar forint árfolyama. A napi likviditással kapcsolatban
elmondja, hónapról hónapra bérhitelt kell felvenni azért, hogy a városban dolgozóknak
fizetést tudjanak adni, kb 90 millió forint ez a teher. Ezt mindig vissza kell tudni fizetni, hogy
újból fel lehessen venni. Ez kifeszíti a város lehetőségeit, és nehézzé teszi a gazdálkodást.
Nem irigyli a városgazdasági osztály munkatársait, akiknek ezt a helyzetet kezelni kell.
Kifizetetlen számlák sokasága van az önkormányzatnál a beszállítók felé, különösen
fájdalmas ez akkor, ha helyi vállalkozókról van szó. Van olyan vállalkozó, amely majd egy
éve benyújtotta a számláját, melyet az önkormányzat nem tudott kiegyenlíteni. Sokszor a kisés középvállalkozások finanszírozzák meg az önkormányzatot, és mint új polgármester
köszönetét fejezi ki azért, hogy hajlandóak megtenni a rendkívül nehéz pénzügyi helyzet
ellenére. Megjegyzi, voltak „VIP”-es beszállítók, akiknek a számlája mindig kiegyenlítésre
kerültek, de ez nem a hivatali dolgozók hibája, mert ez mindig egy felsőbb döntés eredménye.
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Hogyan jutott ide az önkormányzat? Az egyik ok, hogy az elmúlt időszakban az
önkormányzat mindenre pályázatott, amire csak lehetett. Ez nagyon jó, de az önkormányzat
mozgástere annyi, amennyi adóbevétele van, és ez a mozgástér folyamatosan szűkül. A
cukorgyár bezárásával, a vállalkozások tönkremenetelével, vagy elköltözésével kb. 200 millió
forinttal csökkent az önkormányzat adóbevétele. Most 530 millió forint körül van az
adóbevétel. A 200 millió forint kiesés jelentős tétel a város költségvetéséből. A város viszont
tovább építkezett, az önkormányzat további pályázatokat célzott meg. Nem kíván vitába
szállni senkivel, hogy ez helyes volt-e, vagy sem, ez csupán a tény. A pályázatok nagy része
önrészes pályázat volt, amely azt jelentette, hogy nem 100%-os finanszírozásúak voltak a
pályázatok, hanem önrészt igényelt, legjobb esetben is 10-20 százalékot. Bizonyos
pályázatoknál ez az arány akár az 50%-os önrészt is elérheti. Ennek következtében alakult ki
az a helyzet, hogy a kb. nyolc évvel ezelőtti 200 milliós adósságállománnyal szemben most
2,8 milliárd forint van. A jelenlegi gazdasági helyzetnek ez az egyik oka. Természetesen
vannak más okai is, amelyek objektív kérdések. Egyet lehetett volna tenni, hogy az
önkormányzat nem minden pályázatot valósít meg, de ez egy nehéz teher. Be kell látni, és
mindig el is ismerte az előző vezetés irányába, hogy bizonyos szempontból, és elsősorban a
város külcsínyére gondol, egyértelműen látszik, itt nagy pénzeket költöttek el. A másik dolog,
és ehhez is kellett idő az áttekintésre, és ki kell mondani, hogy a pazarló gazdálkodás
következménye. Amikor ilyen megjegyzéseket tesz, nem a város adminisztratív állományára
gondol, hiszen mindig azt hajtják végre, amellyel őket megbízzák. Nem a szakemberek hibája
a kialakult helyzet, és ezt őszintén így gondolja, hanem más egyéb hibák vezettek ide, ez a
város politikai vezetésének a felelőssége. Voltak itt különböző megbízások. Volt az
önkormányzatnak fő ügyvédje, kb. 8 millió forintért évente. Volt főügyész is, amely szintén
több milliós terhet jelentett évente. Ezek a megbízások évről-évre összeadódva tetemes
összeget jelentenek egy négy-nyolc éves időszak után. Véleménye szerint nem volt helyes az
önkormányzatnak az a lépése, hogy túl sok gépkocsit tartott fenn a város méretéhez képest.
Szerencsen jelenleg 14 darab személyautó van az önkormányzat tulajdonában. Szerinte ezt a
munkát 4-5, de legfeljebb 6 autóval el lehet végezni, ennek a felülvizsgálata is folyamatban
van. A 14 darab autó 30-40 millió forintba kerül, mert azokat lízingelik, biztosítani kell őket,
üzemanyag és más egyéb költségek, szervízköltségek merülnek fel ezzel kapcsolatban. A
másik probléma, hogy egyes területeken amellett, hogy ebben a városban nagyon sok városi
alkalmazott arcpirítóan alacsony fizetésért dolgozik, vannak olyan területek, ahol viszont
arcpirítóan magas fizetések vannak. Ezeket megint csak át kellett tekinteni. Látják mi a
helyzet, ezért az új önkormányzatnak kemény döntéseket kell meghoznia. Mindenkinek be
kell azt látnia, hogy egy ember éljen egy fizetésből. A város polgármestere, ha van más
fizetése, akkor ne vegyen fel külön fizetést az önkormányzattól, hanem azt városi célra
használja fel. Ugyanígy gondolkodik az alpolgármester is. Ezt így gondolják, legyen ez példa
a városban élők számára. Amíg ilyen nehéz helyzetben van a város, addig kéri mindenkitől a
puritánságot, gazdaságosságot. Úgy gondolják, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
autók egy részét értékesíteni fogják. Voltak alkalmazottak a városban, akikről köztudomású
volt, hogy nem csinálnak semmit. Azok egy része már nem dolgozik az önkormányzatnál. De
vannak még ilyenek, azoktól pedig január 1-jén meg fognak válni. Ezek nehéz emberi
döntések, de ahhoz, hogy a város talpon maradjon, ezeket a döntéseket meg kell hozni. Ez kb.
20 millió forint megtakarítást fog jelenteni éves szinten az önkormányzat költségvetésében.
Az autók eladásából 7-8 millió forint, az üzemanyagköltségből 2-3 millió forint megtakarítást
várnak. A kialakult helyzet miatt kellett nagyon nehéz döntést hozni. Az önkormányzat a
legutóbbi ülésén döntött a városközpont rehabilitációjára vonatkozó projektről, amelyben nem
csak a városközpont került volna átalakításra. Ez a projekt kb. 1 milliárd forintos beruházást
takar. Az önkormányzat amiatt, hogy újabb 213 millió forinttal ne terhelje tovább a város
költségvetését, ennek a projektnek a megvalósításáról egyenlőre, lemond. Tudja, ez nehéz
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döntés, de meg kellett hozni az életben maradás érdekében. Amikor egy csónak már addig
merült, hogy a peremén már jön be a víz, akkor már nem lehet tovább terhelni. Nehéz döntést
kellett hozni, de egy hónapig próbáltak ügyeskedni, s jártak a minisztériumokba, mit lehetne
tenni, a pályázatokban jártas szakemberekhez, cégekhez is elment, de nem tudták megmenteni
ezt a projektet. De ez az egyetlen, mert más egyéb pályázatot viszont tovább visz az
önkormányzat. Ilyen például a Huszárvár út felújítása, mely már látható, de az másik kérdés,
hogy ezzel elégedettek-e. Személy szerint nem az, mert jól látható tervezési hibák vannak
benne, amelyek felbosszantják az embert, és amelyek nem eléggé átgondoltan történtek.
Példának a vár előtti parkoló kialakítását hozza. A várkert sarkánál lévő utat, amely szemben
van a Tigázzal, másképpen csinálta volna. Ugyanis eddig is veszélyes volt, és ezután is az
lesz. Ha már csinálnak valamit, akkor miért nem csinálják meg úgy, hogy megszűnjön a
veszélyhelyzet. A Huszárvár utca a Jókai úttól kezdődik, onnan kezdve fel lesz újítva az út, a
Posta utca, amely a villanyrendőr lámpáig tart, az meg nem. Erre mit lehet mondani? Egy
kicsit átgondolatlan, véleménye szerint. Ezt a pályázatot megcsinálják, amely a vár, a
Huszárvár út, valamint a két templom külső és belső felújítását foglalja magába. Ennek a 800830 millió forintos pályázatnak kb. 140 millió forint az önrésze, de a pályázattal el tudnak érni
bizonyos állagmegóvást, mert például a vár tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van,
valamint rendbe teszik a várban a valamikori szállodát, amellyel az idegenforgalomban meg
tudnak jelenni. A templomok felújításával szintén meg tudnak jelenni az idegenforgalmi
lépéssorozatban. Ezek olyan dolgok, amelyek a jövőben bevételt is hozhatnak a város
számára. Tehát ez a Norvég Alap pályázat megmarad. Azon dolgoznak, hogy az óvoda
pályázat megmaradhasson, de ezen javítani kell, és ezen az átalakításon dolgoznak most. Ez
körülbelül 50-60 milliós önrészt jelent az 500 milliós bekerülési költség mellett. Ezt a két
pályázatot, melyet az előző önkormányzat indított el, a jelenlegi önkormányzat is tovább
kívánja vinni. Vannak más pályázatok is. Megindult a Szerencs patak árvízvédelmi
rendbetétele. Az ÉKÖVIZIG már dolgozik, hozzátesznek kb. 21 millió forintot, az
önkormányzat pályázik egy 100 millió forintos lehetőségre, hogy azt a veszélyhelyzetet,
amellyel szembe kellett nézni nyáron, meg tudják szüntetni. Az önkormányzat ugyanígy
pályázik a város csapadékvíz elvezető rendszerének a kialakítására is, vagy legalább is az
megkezdésére, mert nem elég az a 450 millió forint, amely az ablakban van erre a célra. De
azt meg tudják csinálni, hogy a fő gyűjtőket ebből a pályázatból megvalósítsák (hidegvölgyi,
diósi, malomvölgyi, stb). Ülnek itt ugyan szakemberek, de egy biztos, hogy a csapadékvíz
elvezetést az alján kell kezdeni, tehát a gyűjtőket kell először megcsinálni. Nagyon
körültekintően kell ezt a feladatot végezni, hogy végleges eredménye legyen a város
szempontjából. A Kolas vezetője ma járt nála, és természetbeni segítséget ajánlott fel a
városnak, ami azt jelenti, hogy a töltések kialakításánál kő, és kavics biztosításával tud
hozzájárulni az építkezéshez. Nagyon fontos, és mindenkit érdeklő kérdés, a
munkahelyteremtés kérdése. Az előbbiekben már elmondta, mindig elismerte, hogy
külcsínyében a város szépült. Amiben viszont katasztrofális visszaesés következett be
Szerencs városában, és ami az okozója a rendkívül nehéz helyzetnek az az, hogy sem
Szerencsen, sem a környékén nem igazán létesültek munkahelyek. Két nagyon érzékeny
kérdés van még, az egyik a BHD Hőerőmű, a másik a már bejelentett OVIT
fémszerkezetgyártó üzem. A BHD új vezetője, valamint az egyik szerencsi illetőségű
alkalmazottja járt nála a múlt héten. Abban állapodtak meg, amíg végleges döntés az ügyben
nem történik, addig nem hozzák nyilvánosságra az ügy aktuális állását. Talán érzi mindenki,
hogy ez még nem zárult le, és nem azon múlt az építkezés, hogy a szerencsiek akarták-e vagy
sem a beruházást. Az építők, és a borászok közötti vita akasztotta meg az ügyet, ezért
véleménye szerint a megoldást is itt kell keresni. A másik az OVIT ügye: még küzdenek
erősen, de úgy látja, ebben az ügyben politikai bejelentés történt. Ha rendelkezésükre fognak
állni a dokumentumok, akkor azokat a szerencsiek elé fogják tárni. Az előző időszakból
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ismertek a lépések, ezek nem annyira szívderítőek. Dolgoznak ők is, tárgyalások folynak, és
kapcsolatban vannak azzal a szigetelőanyag gyárral, amelyet sokan ismernek már, és bízik
abban, hogy viszonylag korán meg fog indulni az építkezés. Más befektetők is vannak a
képben, akik ugyanazok, mint amiről már eddig beszámoltak. Kéri figyelembe venni, hogy
egy ilyen beruházás a városban élők számára konkrét munkahelyet - az építkezés önmagában
is biztosítani fog munkahelyet – másfél, két év múlva fog jelenteni, amikor is az engedélyezés
és az építkezés abba a stádiumba jut. Adófizetőként pedig három év múlva vehető figyelembe.
Neki, mint polgármesternek ezt is figyelembe kell venni. A városban az adóteher általában
nagy, ezért azt nem tudják megcsinálni, hogy úgy próbálnak több adóbevételhez jutni, hogy a
városban meglévő vállalkozások számára növelik az adóterheket, mert félő, hogy a
vállalkozók odébbállnak. Ennyiben foglalta össze a város gazdasági helyzetét. Úgy gondolja,
ez az a téma, amely leginkább érdekli a városban élőket. Az elmúlt két hónapban, ha
megkérdezik azokat, akik az önkormányzat épülete előtt este eljárnak, azok jól láthatják, hogy
a szerencsi önkormányzatban bevezették a második műszakot is. Általában este 10 órakor
mennek el az önkormányzat épületéből. Ezt megteszik az alkalmazottak is, ha arra kérik őket,
és nagyon előremutató munka folyik. Minden erejükkel azon vannak, hogy a város gazdasági
helyzetét stabilizálják, és elindítsák egy új fejlődési pályán. A más jellegű változások pedig
majd látszani fognak, így mindenki számára egyértelműek lesznek. Reméli, az önkormányzati
ülések közvetítése elnyerte a szerencsiek tetszését, bár tudja, vannak még technikai
nehézségek, de megpróbáltak tenni a közvetítés érdekében, amilyen gyorsan csak lehetett.
Megígéri a szerencsiek számára, hogy mindig, minden pillanatban a lehető legőszintébben
járnak el ezekben a kérdésekben akár a közmeghallgatáson, akár a személyes találkozások
alkalmával is. Megköszöni a figyelmet, majd kéri a jelenlévőket, hogy mondjanak véleményt
az önkormányzat munkájáról, tegyék fel kérdéseiket.
Zemlényi István: Hallották a beszámolóban, hogy egy 8 milliós és egy 4 milliós téves tétel
került kifizetésre, valamint voltak olyan emberek, akik fizetést kaptak, de nem végeztek
munkát az önkormányzatnál. Megkérdezi: ez nem meríti ki a gondatlanság, és a hűtlen
kezelés fogalmát? Ha igen, akkor tett-e az önkormányzat vezetősége feljelentést?
Gyarmati Zoltán: A városrehabilitációs pályázat kapcsán kért szót, mert velük, de nélkülük
döntöttek abban a részben, amikor az előző önkormányzati képviselő-testület megkérdezte a
lakosokat, ott lakókat, hogy mit szólnának az átalakításhoz? Az Erzsébet tér játszóterét, az
utakat és a központot érintené ez. Pár perccel ezelőtt hallhatták, hogy 10 milliókat lehet
például az autókból megtakarítani, és most 213 millió forintot sajnálnak arra, hogy a
városközpontban egy világváros kinézetét teremtsék meg? Ha át tudnak úgy csoportosítani, és
az ott élők nélkül tudnak dönteni, felkészültek arra, hogy a tavalyi éven pályázott arra, hogy a
sütőüzemet külső kinézetében korszerű állapotba hozza, hogy a város központjának fénye
legyen. Úgy gondolja, hogy most már a városnak kellene ahhoz hozzátenni azokat az apró
pénzeket, de tudja, hogy százmilliókról van szó, de a 200 millió forint még mindig kevesebb,
mint 800 millió forintot elveszteni. Ha megvan a spórolási lehetőség, akkor azt kérnék, tegyék
be a város kasszájába, hogy a város központját egy élhetőbb, normális Szerencs világvárosi
központjává tenni, ahol mindenki boldogan tud élni, és azt tudják mondani, hogy itt látnak
egy fejlődést, amit az Európai Unió hozzáadott.
Koncz Ferenc az eddig elhangzottakra reagálva elmondja, az önkormányzat tett feljelentést
bizonyos kérdésekben, amely megy a maga útján. Aki nem végez munkát, az már nem
dolgozik az önkormányzatnál. Véleménye szerint Szerencs most is élhető város, ha attól
függne az élhetőség, hogy átalakítják-e a város főterét illetve az utcákat, úgy gondolja ekkora
baj nincs. A pénzügyi helyzet szempontjából bajban van az önkormányzat, ezért volt nehéz ez
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a döntés, hiszen a 200 milliós önrésszel szemben 800 millió forintos felkínált lehetőség állt.
Egyszer Takács Istvántól hallott egy érdekes levezetést, amikor összeadta azokat a pénzeket,
amelyek a városba befolytak azokkal az összegekkel, amelyek kimentek, kiderült, hogy
semmi nem maradt. Ezek inkább látszat dolgok. A kezében tartja a Fekete és Fedor
Könyvvizsgáló cég tanulmányát, akiket megkérdeztek. Tudni kell, hogy Fekete Tibor volt
eddig is az önkormányzat könyvvizsgálója, tehát nem ő hozta ide, nem az ő ismerőse. Fekete
Tibor könyvvizsgáló az anyagában azt írta, hogy az önkormányzat jelenlegi helyzete a
jelenleg realizálható költségek, és bevételek összege nem teszi lehetővé, hogy a projekt
megvalósításához szükséges önerőt saját bevételeiből biztosítsa Szerencs Város
Önkormányzata. A mellékletben szereplő adatokból egyértelműen megállapítható, hogy
Szerencs város 2011-ben esedékes rövidlejáratú kötelezettsége jelentősen meghaladja a 2011.
évben várható saját bevételek összegét, emiatt újabb hitel felvételére adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásra nincs lehetőség. Dönteni kellett, hogy a három projekt közül melyik
az, amelyik a legkevésbé fájdalmas. Ezt a döntést hozták. Elmondja, nem feledkeztek el
azokról a kérdésekről, és vannak saját ötletei, hogy saját erőből mit tudnak tenni ezen a
területen, és elégedettek lesznek a végeredménnyel. Egyrészt azon van, hogy a város
gazdaságát a pénzügyi keretek között tartsák, másrészt a város a saját adóbevételeinek terhére
külcsínyében is tudjon változni. Ahhoz, hogy a város ne veszítse el mozgásterét, például a
későbbiekben idetelepülni vágyó cégeknek tudjanak földterületet felajánlani, ahhoz bizonyára
hitelre lesz szükség, hogy területet lehessen vásárolni, mert az eddigi időszakban inkább az
volt a jellemző, hogy a város megszabadult minden eladható ingatlanától, és ezzel teljes
mértékben kiszolgáltatottá vált. Úgy gondolták, hogy a városközpont rehabilitációs pályázat
megvalósításának az elmaradása okozza a legkevesebb kárt a városnak. A Norvég Alapos
pályázattal kapcsolatban már szólt, az óvoda beruházás pedig a gyermekek jövője
szempontjából fontos. Ezt a két pályázatot sorrendiségben nem előzhette meg a városközpont
rehabilitáció. Felelősséggel vállalja ezt a döntést.
Gyarmati Zoltán elfogadja a választ, de azt kéri a testülettől, hogy a jövőben egy 1
milliárdos beruházásnál a szerencsiek is beleszólhassanak a döntésbe.
Zemlényi Zoltán: Szerinte nagyon vigyázni kell az eladósodottsággal, mert Esztergom nem
egy Szerencs léptékű város, de már odáig jutottak, hogy kikapcsolták a közvilágítást.
Esztergom sem világváros, és szomorú, hogy idáig jutott, ezért óvakodjanak attól, hogy
Szerencs is ide jusson. Hőerőmű kérdésében már többször elmondta a véleményét. Ma reggel
hallotta, hogy Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt mondta, lehet
megújuló energiát alkalmazni, ha annak kifejezett célja a fűtés, a város fűtése, és másodlagos
célja az energiatermelés. Javasolja, tegyék érdekeltté Szerencs város lakosságát, hogy
szelektíven gyűjtse a hulladékot. A jelenlegi lehetőség az, hogy van 120 literes és 60 literes
kuka. Aki szelektíven szeretné gyűjteni a hulladékot, annak biztosítsanak kisebb méretű
edényeket, és tegyék olcsóbbá a díjakat. Lehetne ösztönözni azt is, hogy a lakosság a Pet
palackokat is külön gyűjtse, Miskolcon például, fizetnek érte a gyűjtőhelyeken. Szentesen
példa van arra, hogy hetente gyűjtik a zöldhulladékot. Itt a kukába teszik a szemetet, vagy
kidobják az árkokba, vagy az udvaron tárolják az emberek. Van ugyan komposztáló láda, de
abba nem sok hulladék fér. Vannak városok, ahol a papírt is külön gyűjtik. Nagymértékben
lehetne csökkenteni a vegyes hulladék mennyiségét, és egészségesebbé tenni a várost. A
polgármester felajánlott fizetését helyi célokra, így felhívja a figyelmét egy játszótér
felújítására.
Kovács Pálné: Véleménye szerint a Kossuth utca és tér még élhető, nem hiányzik oda az a
zene-bona, amit terveztek. A mellékutcákban kellene szétnézni, mint például a Ságvári utca,

6

az Erzsébet tér, a Takta utca. A Takta utcában lévő telken, amit szocpolosnak szántak, ott
mindenféle patkányok tanyáznak. Az utca a város szívében van. Járjanak már egyszer arra is
megnézni, hogyan lehetne azt rendbe tenni, vagy hasznosítani. A Takta utca és a Csalogány
utca kereszteződésében, ahol egy vállalkozó, aki autókkal foglalkozik, kitakarította a területet
az elvadult csipkebokroktól és parkolót alakított ki, akkor polgármester asszony kinevezte azt
virágoskertnek. Ha már támogatni akarják a vállalkozókat, akkor most már engedjék át neki a
területet. A virágok szépek, de azért ne mindenütt az legyen. Olvasta az Észak-Magyarország
újságban a cikket Heves Jánossal, hogy nem helyesli, amiért az önkormányzat nem veszi fel
az újabb kölcsönt. Ami helyes, mert ne csak mindig kölcsönből éljenek. És még felelősségre
vonta Koncz Ferencet, hogy azt ígérte lesz munkahelyteremtés. Nekik nyolc év alatt nem
sikerült egyet sem teremteni, és még Heves János is elvitte a vállalkozását Tiszalúcra. A
szennyvízcsatornázást nagyon fontosnak tartja, mert a szennyvíz tavasszal a Takta utcát
öntötte el, ezért ne csak szobrok állítására adakozzon, hanem utak megépítésére, meg
munkahelyteremtésre is. A Posta utcán lévő gyönyörű épülettel nem lehetne valamit kezdeni,
mert csak ott megy tönkre?
Ilauszky Endre megérti, hogy nincs pénz a városközpont rehabilitációra, de ha valaha is
hozzákezdenek majd az átépítéshez, ne úgy tervezzék, ahogyan most van, mert vétek volna
utcákat megszüntetni. Ha megszűnne az a kereszteződés, akkor az autóknak kerülni kellene,
hogy az állomás vagy Bekecs felé eljussanak, de ezzel nőne a szén-dioxid kibocsátása az
autóknak, és lehet akkor ültetni akármennyi fát.
Szabó János arra kíváncsi, hogy az ország költségvetésében a csökkent munkaképességűek
támogatására lett-e elkülönítve költség? Ugyanis Szerencsen működik egy csökkent
munkaképességűeket foglalkoztató üzem, amelynek a léte múlik azon, hogy megkapja-e a
támogatást vagy sem. A csökkent munkaképességűeket foglakozó üzem korábban az „R”
épületben működött, de áttelepült a volt Digép ingatlanába. Az „R” épület jelenleg is
kihasználatlanul áll, csak autók parkolhatnak az udvarán, de abból nincs anyagi haszon. Nem
volna rá lehetőség, hogy a foglalkoztató üzem visszakerüljön az „R” épületbe, biztosan meg
lehetne egyezni a vállalkozóval.
Fecsó Györgyné: A körforgó már majdnem elkészült, és előttük kb. 40 centivel fel lett töltve
az út, nem tudja, hogy ezzel akkor most mi lesz?
Dr. Korondi Klára: Azzal a kérelemmel fordul az illetékes szakemberek, a képviselők felé,
hogy a Szűk utca egyirányú legyen. Aki jár arra, látja mi a helyzet, sokan nagyon gyorsan is
hajtanak.
Horváth Ádám: A közbiztonság kérdéskörében teszi fel a kérdést, miszerint mit kíván tenni
az önkormányzat annak érdekében, hogy hétvégén, péntek, szombat, de a hétköznapokon is
előfordul, hogy vidékről bejövő mindenféle kétes elemek terrorizálják akár a fiatalokat, akár
az idősebb embereket? Ha saját tapasztalataira gondol, az elmúlt 3-4 hétben is volt vagy
tömegverekedés, vagy valamilyen más rendbontás. Sajnos többször előfordult, hogy a
rendőrség több mint félórás késéssel érkezett ki. Ennek nem tudja, mi az oka. Megkérdezi,
működik-e a polgárőrség, vagy létezik-e, mert nem nagyon látszik, hogy előfordulnának az
utcán, és tízesével járnának annak látszatát keltve, hogy figyelnek az emberekre. Van ugyan
térfigyelő kamera, de az önmagában nem sokat ér, ha nincs intézkedés.
Pál Mihály: Hét éve vesz részt a gyermeke közétkeztetésben, és a hét év alatt késztermékként
pudingot, joghurtot és ehhez hasonlót szoktak kapni. Magyar gyártású terméket még nem
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kaptak.
Koncz Ferenc az eddig feltett kérdésekre válaszolva elmondja a BHD Hőerőmű kapcsán,
hogy egy-két héttel az önkormányzati választások előtt az ICOMOS-nak járt itt egy
javaslattevő bizottsága. Ez nem ellenőrző bizottság volt. A delegáció december végére ígérte a
konkrét szakmai javaslatát, melyet meg kell várniuk, majd meglátják, mit tartalmaz. A
szelektív hulladékgyűjtés kapcsán ismerteti, hogy most lesz a ZHK és SZHK közgyűlése, ahol
fel fogja vetni ezt a kérdést. Természetesen meg kell oldani ennek a logisztikáját, mert
önmagától nehezen valósul meg. És legyenek őszinték, az emberek látásmódját is meg kell
kicsit változtatni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. A játszótér kérdését érintve
tudja, vannak jó minőségű rugalmas pályák, ki fogja adni ezt a feladatot a szakembereknek,
hogy nézzék meg, mi volna a legmegfelelőbb, bár hozzáteszi ez a burkolat nagyon drága.
Egyetért a felszólalóval miszerint a mellékutcákat rendbe kell tenni. Van elképzelésük rá, de
időigényes. Nem tudja, hogy a Csalogány és Takta utca kereszteződésében miről van szó, de
felkéri a Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, vizsgálják meg a felvetést. Vaszily
Miklósnak több feladata lesz, már elindult a munka, felmérik a város földterületeit, hogy a
városban a közétkeztetést esetleg saját termesztésű zöldségfélével el tudják látni egyrészről,
másrészről pedig gyógynövényekben is gondolkodnak. Úgy gondolja, hogy a virágosításban
nagy jártasságot szerzett Vaszily Miklós a közmunkásokkal együtt a jövőben is meg tudja
majd oldani ezt a feladatot. Ezek olyan dolgok lehetnek, amiből bevétele is származhat a
városnak. A városközponttal kapcsolatban döntésüket nem befolyásolta az utak kérdése,
pusztán a pénzügyi indokok alapján döntöttek. Az Erzsébet utat, teret és környékét rendbe kell
tenni, ez nem kérdés. Erre vannak saját ötleteik is. Kicsivel nőtt a csökkent
munkaképességűek számára juttatott költségvetés összege. De az egész konkrét kérdéssel
kapcsolatban írásos választ ígér. Azt nem tudja, hogy az Uwyta miért ment el annak idején az
„R” épületből. Az biztos, hogy az önkormányzat árulta az épületet. Ő egy makacs ember, és
annak idején az édesapja azt mondta, hogy ilyen helyzetben nem eladni, hanem vásárolni kell.
Amikor kevés a vevő, és sok az eladó, akkor alacsonyak az árak, vásárolni kellene. A körforgó
kapcsán elmondja, többször összeveszett a Közigazgatási Hivatal jelenlegi vezetőjével, és a
kisajátítás módjával sem ért egyet, ami történt az iker telek esetében. A beruházással
problémák vannak, ott még szintbeli eltérések is vannak, és visszamarták az önkormányzat
által elkészített utat. Ebből az önkormányzatnak még baja is lehet, ezért már jelzéssel éltek, és
levelet is küldenek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek, hogy nem értenek egyet ezzel a
lépéssel. És azzal sem ért egyet, hogy nem teljes mértékben kívánták ott a kisajátítást
elvégezni a telkekkel kapcsolatban. Azzal sem értett egyet, hogy a bevezető szakaszra, a város
nyugati végére elhelyezték azokat a szegélyköveket, amelyeket elhelyeztek. Oda enyhébb ívű
szegélykövezetet kellett volna tenni véleménye szerint, mert így megszűnt a gépjárművek
menekülési lehetősége. Ezért megfenyegette a kivitelezőket, hogy ha az első baleset
megtörténik, feljelenti őket. Ennek annyi következménye lett, hogy a város déli oldalán a
lehető leginkább kihelyezték a szegélyköveket, mert az is sokkal beljebb volt. Ez egy
tervezési vita kérdése. A kivitelező erősen köti magát az eredeti tervekhez. A prügyi körforgó
nekik sem tetszik, mindamellett, hogy nagyon lassan halad. Más baj is van, például a
cukorgyári körforgótól az Ipari Parkig kivezető útszakasz a mostani állása szerint, ha elkészül,
oda sem gyalogosan, sem biciklivel nem lehet felhajtani. Ugyanis külön pályáztak
kerékpárútra, amely nem nyert. Tehát vannak nehézségek, és lesz dolga az új
önkormányzatnak, mire ezeket a görbe dolgokat kiegyenesítik. Például, beadtak egy igényt,
hogy a Gyár út mentén egy újabb kihajtót nyissanak, erre van szóbeli ígéret, de nem lát
semmilyen elmozdulást ezen a téren. Nem egyszerű a helyzet, megörökölték, de küzdenek. A
Szűk utca egyirányúsítása forgalomtechnikai kérdés, ha lehet, csinálják meg, de előtte meg
kell vizsgálni. A közbiztonságot érintő kérdésben kéri a rendőrség képviselőjének segítségét,
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de hozzáteszi, véleménye szerint Szerencsen a közbiztonsággal olyan nagy bajok általában
nincsenek. Ő is hall a péntek, szombat körüli problémákról, az idejövő környékbeli fiatalok
részéről. A kamerával kapcsolatos felvetéssel egyetért, mert a felderítésben segíthet, de az
indulati bűncselekmények esetében nem érnek semmit. A Polgárőrség kérdését kézbe veszik,
mert szeretnék, ha olyan szervezet lenne a városban, amely gyorsabb, és hatásosabban segíti a
rendőrséget. Le kell ülni tárgyalni a megfelelő szakmai szervezetekkel. Egyetért a
közétkeztetés kapcsán felvetett problémával, de közbeszerzési szabályzat van, amely alapján a
legolcsóbb terméket kell megvenni, de a pontos válasz érdekében felkéri a Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy adjon tájékoztatást. Felkéri a rendőrség képviselőjét a
közbiztonsággal kapcsolatban felmerült kérdés megválaszolására.
Jurák József: Megérti a felszólalót, aki kérdezte, hogy az új önkormányzat mit kíván tenni a
közbiztonság érdekében. Azonban ez inkább a rendőrség feladata. Együttműködve az
önkormányzattal próbálnak tenni, és igaz, hogy a pénteki és szombati esti időszakok azok,
amikor elkezdődik a beáramlás a környező településekről. Ilyenkor sok esetben olyan
nemkívánatos személyek, és sok esetben gyerekek jönnek be, akik néhány pohár, vagy üveg
ital után nem tudják mit lehet, és mit nem. 2008-ban és 2009-ben sokkal nagyobb problémát
jelentett ez a számukra. Ha visszaemlékeznek, sokkal jellemzőbbek voltak az utcai
összecsapások, verekedések. Például a taktaharkányiak összecsaptak a mezőzomboriakkal, és
hol máshol lett volna a helyszín, mint Szerencsen. Ez nem szűnt meg, de megtettek mindent
azért, hogy ezt visszaszorítsák. Létszámproblémájuk már nincs, de korábban okozott némi
zavart, azonban most sem tudják megtenni azt, hogy éjszaka folyamatosan Szerencsen, vagy
Szerencsnek azon a pontján legyenek, ahol előfordulhatnak ezek az atrocitások. Szomorúan
hallotta, hogy fél órás késéssel érkezett rendőri segítség a feljelentésre. Erről nem tud, ezért ha
Horváth Ádám közvetlenül a közmeghallgatás után megkeresi őt, vagy rendőrkapitány urat a
kapitányságon, akkor mindenképpen utána néznek mi történt. Ezt nem tartja elképzelhetőnek,
mert bár 1-2 fő járőr van a szerencsi területen, de azért azt mindenki tudja, hogy a szerencsi
járőr a mezőzombori, a szerencsi, bekecsi, és legyesbényei területet fogja át. Ha a rendőrpáros
éppen intézkedésben van, akkor nem tudnak máshonnan rendőrt irányítani. Bár a fél óra
elegendő arra is, hogy más területre is átcsoportosítsanak rendőröket. Kéri a felszólalót, hogy
mindenképpen beszéljenek erről. Garázdaság esetében most már, ha megfogják az
elkövetőket, akkor szabálysértési őrizetbe veszik őket.
Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezető a közétkeztetéssel kapcsolatban tett észrevételre az
alábbiakról ad tájékoztatást: A közétkeztetésben kiemelve a tejtermékeket, az Abaújtej-jel
állnak szerződésben. Információi szerint az összes joghurtot az Abaújtej állítja elő. Egyetlen
olyan tejtermék van, egy pudingfajta, amely nem biztos, hogy magyar gyártmány. Arra
törekszenek, hogy a helyi vállalkozókat, vagy következő körben a régióból származó
vállalkozókat válasszák beszállítóként. Visszautal a polgármester szavaira, miszerint a helyi
vállalkozókat nehéz helyzetbe hozzák, mert ők finanszírozzák többek között a közétkeztetést
és szolgáltatást, amiért külön köszönetét fejezi ki, hogy türelmesek a szállítói tartozások
ügyintézésében. Természetesen igyekeznek a gyermekeknek a lehető legegészségesebb
termékeket felszolgálni amellett, hogy az ár köti őket, de törekszenek arra, hogy az egyensúlyt
fenntartsák.
Sármásy Mariann: A Horváth Ádám felszólalásához, illetve a garázdaság megelőzése
témakörében szólva, mivel a várban működik a kulturális központ és könyvtár több
helyiséggel, klubszobával felajánlja segítségét hétvégenként, vagy amikor szükség van rá
klubfoglalkozások tartásához fiatalok számára ingyen. Ha már a várat fűteni kell, de ha már
erre sincs pénz, akkor az ajánlat nem áll fenn, de ha van más kisebb helyiség, amelyet
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biztosítani tudnak, akkor értelmesebb időtöltés lehet a fiataloknak, és elkerülhető volna
azoknak a szórakozóhelyeknek a látogatása, ahol nem a kulturált szórakozást kereső fiatalok
fordulnak meg.
Heves János: Nem értette a felszólaló részéről, hogy dicsérte, vagy elmarasztalta.
Megválasztották ebbe a testületbe, ezért ha van véleménye, akkor el is fogja mondani,
bármilyen tetszést is fog kiváltani. Az, hogy az Észak-Magyarország újság miért írta ezt szó
szerint, vagy miért írta ki a nevét nem tudja, azt sem, hogy népszerűsíteni akarták-e vagy
elmarasztalni. Felvetődött az is, hogy szerencsi képviselő létére elvitte a vállalkozását a
városból Tiszalúcra. Ez így nem igaz, mert a vállalkozását Tiszalúcon alapította. Ezt a
bemutatkozásában is leírta, Tiszalúchoz annyiban kötődik, hogy ott élnek a születi, és ő is
onnan származik. Ezért annak idején a nagynénje garázsában, Tiszalúcon alapította meg a
vállalkozását, amely idővel kinőtte magát. Jelenleg kb. 100 főt foglalkoztatnak, amelynek az
egynegyede szerencsi lakos. Nem azért, mert szerencsi lakosok, és csak itt talált ilyen
szakembereket, hanem azért, mert a városból is szerette volna, ha munkát biztosít annak
ellenére, hogy ez többe kerül a cégnek, mert bejárási költséget is kell fizetnie. Ezt ők
felvállalták, és a volt cukorgyárból is alkalmaznak jó pár embert jelenleg is. Véleménye
szerint nem kell szégyellnie magát azért, mert képes volt szobrok állítását kezdeményezni, és
finanszírozni. Nem csak szoborépítésről híres, mert épített már mást is Szerencsen. Talán
ezért is választották meg képviselőnek. Nem érzi, hogy szégyellnie kellene magát.
Árvai Attila tájékoztatja a jelenlévőket, hogy október 13-án a törvényi lehetőség által
biztosítottan megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat, azzal a céllal, hogy a német
gyökerekkel rendelkező, elsősorban rátkai származású embereket összefogja. Célul tűzték ki
az idegen nyelv oktatás támogatását, a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, de ezen túl
szeretnék, ha nem csak a német kisebbség, de egész Szerencs javát szolgálni tudnák. Ezt
magukban maradéktalanul megvalósítani nem tudják, ezért kérik a támogatást, és segítséget
minden érdeklődőtől.
Magyar Jánosné, a Városi Nyugdíjasklub vezetője köszönetét fejezi ki az Önkormányzat,
valamint a Városi Kulturális Központ és Könyvtár támogatását. A továbbiakban ismerteti az
évben végzett munkájukat, a rendezvényeket, kirándulásokat. Továbbra is kéri az
önkormányzat támogatását, és tisztelettel hívja az érdeklődőket a rendezvényeikre,
klubfoglalkozásaikra.
Koncz Ferenc: Úgy látják, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat mindenképpen hozzá
szeretne tenni a város életéhez, és a kisebbségi önkormányzatuk által kitűzött céljaikat
megismerte, és támogathatónak tartja. Köszöni a Városi Nyugdíjas Klub vezetőjének
tájékoztatóját, és ahogy eddig is, most is támogatni fogják a klub működését.
Körömi László a Fenyves védelmében javasolja, hogy a fokozott rendőri védelmet terjesszék
ki arra a területre is. Szomorúan látja, hogy fogy a Fenyves, és ráadásul most jön a
fűtésszezon, valamint látja a rongálást, a fiatalok szórakozásának nyomait.
Szőlősi Mihály a nyomott szennyvízzel kapcsolatban már többször reklamált. Takács
Istvánnak már két évvel ezelőtt jelezték, aláírást gyűjtöttek, saját áramról működtetik a
szivattyúkat, amelyek gyakran elromlanak, folyamatosan küzdenek ezzel a problémával.
Megoldást kellene találni, mert nagyon vizes a környék, az esővíz pedig megáll az utakon.
Koncz Ferenc: Meglepte a Fenyvessel kapcsolatos felszólalás, mert gyakran feljár oda, de
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lehet, hogy az elmúlt két hétben történt ilyen sajnálatos változás, amióta nem látta a Fenyvest.
A szemetelésről tud, mert gyakran feljárnak ők is kitakarítani a Fenyvest, egyúttal kéri a
Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy figyeljenek oda a területre. Szerinte a fiatalok szeretik az
olyan helyeket, mint a Fenyves, erre emlékszik fiatal korából, éppen ezért élővé kellene tenni
pont emiatt. Vannak rá ötleteik, hogy a Fenyvest bevonják a város életébe, ezért ha az
önkormányzatnak költségvetési lehetősége lesz rá, megvalósítják. Felhívja az illetékesek
figyelmét, ügyeljenek arra, hogy onnan falopás ne legyen, mert az nagyon nagy kára volna a
városnak. A szennyvízzel kapcsolatos felvetésre Kiss Attila alpolgármester úr ad majd választ,
mint hozzáértő szakember, de azt mindannyian látják, hogy a Bástya úton egy-egy nagyobb
esőzés után megáll a víz. Az ott lévő árokrendszer átépítését tervezik.
Kiss Attila: Egy olyan problémával állnak szemben, amit néhány éven belül meg kell oldani.
Ennek az alapja az, hogy 1994-98 között, amikor kiépült a városban a szennyvízelvezető
rendszer, jó néhány utcában, városrészben nem gravitációs szennyvízelvezető rendszer épült
ki, hanem kényszeráramoltatás, nyomott rendszer. Ilyen városrész a Fecskés négy utcája, sőt a
Dobó Katica utca egy része, Ond településrész néhány utcája, Dózsa György utca, Kolozsvári
utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Bástya utca. Összesen 550 ingatlanban üzemel ún.
házi szennyvízátemelő, köznapi nevén „kütyü”, amellyel nagyon sok a baj. Az első baj, hogy
a jogi ügyek nem igazán tisztázottak, mert a házi szennyvízátemelő rendszer az önkormányzat
tulajdonát képezik, és ő számol el utána értékcsökkenést. Jogilag nem tisztázott, hogy ki
üzemelteti ezeket a szennyvízátemelőket, csak azt tudják, hogy ki használja, az ott lakó
fogyasztó. A Borsodvíz Zrt. a viziközmű üzemeltető jelenleg a városban, aki elhárítja ezeknek
a házi szennyvízátemelőknek a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező üzemzavarait.
Ezt nem azért végzi el a Borsodvíz Zrt., mert ezzel kapcsolatban kötelezettsége lenne a
lakossal, az ún. fogyasztóval szemben, hanem azért, mert az önkormányzat ezért külön díjat
fizet. Ezt a díjat előre tíz évre megfizette az önkormányzat a vízműnek, kompenzálásként
pedig 200 millió forint használati díjat kapott. Van itt egy helyzet, amikor a fogyasztó
bejelentést tesz, hogy elromlott a házi szennyvízátemelő, akkor ezeket a hibákat a vízmű
elhárítja, de nem azért, mert a vízmű szerződéses viszonyban áll a fogyasztóval, hanem a
várossal szembeni szerződéses viszony miatt. Mindezt akkor kötelesek díjmentesen elhárítani,
ha a hiba rendeltetésszerű használat mellett következett be. Tehát, ha valaki csirkecsontos,
meggymagot, vagy szilvamagot, vagy könnyen feltekeredő szálas anyagot dob a rendszerbe,
akkor nem kötelesek a hibát elhárítani. Rengeteg hiba van ezzel az edényzettel, mely
leginkább a Fecskés városrészen mutatkozik meg, azért is, mert ott a legmagasabb a talajvíz
állása, másrészt azért is, mert ott vannak tömegesen, négy utcában kiépítve ezek az
edényzetek. Ez az edényzet, melyet annak idején a kivitelező megépített, a mai műszaki
elvárásoknak nem felel meg. Tehát ezek az üvegszálas edényzetek nem felelnek meg, mert
behorpadnak, nem tömörítettek, nem vízzáróak, már cserére szorulnának. A szivattyúk sem a
legjobb minőségűek, illetve a kiépített automatika sem felel meg a mai elvárásoknak. Tehát
várhatóan itt az önkormányzatnak kötelezettsége lesz, az ő vagyonát képező edényzeteket egy
idő után fel kell majd újítani. Egy ilyen edényzet felújítása kb. 200 ezer forintba kerül. Ez 550
ingatlant érint, így kiszámolható, hogy 100 millió forintos beruházást igényelne az
önkormányzat részéről. Hogyan jutottak ide? 1994-98 között kiépült a rendszer, akkor ezeken
a területeken is elsődlegesen gravitációs csatornát kellett volna kiépíteni. Sőt volt olyan utca,
hogy ez is volt megtervezve, de az akkori gazdasági körülmények között – a beruházáshoz
nem kért az önkormányzat lakossági hozzájárulást, valamint forráshiányos is volt a városi
költségvetés - az önkormányzat úgy döntött, hogy néhány településrészen, mint például a
Fecskésen, és a Dózsa György utca környékén is nem gravitációs szennyvízelvezetőt épít ki,
hanem ún. kényszeráramoltatásos, nyomott rendszert, mert akkor ennek a beruházási költsége
sokkal alacsonyabb volt. Nem ezért magas a talajvíz a Dózsa György utca, a Bethlen Gábor
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utca környékén, hanem azért, mert mindig is magas volt. Ahhoz, hogy megfelelő mélységű
gravitációs csatornát tudjanak kiépíteni, talajvízszint süllyesztést kellett volna elvégeztetni.
Azaz, vákumszivattyúkat kellett volna telepíteni több kilométeren, és az építés idejére is le
kellett volna csökkenteni a talajvízszintet 2-3 méterre. Ez a ’90-es években akkora
költségvetési beruházás lett volna, hogy az önkormányzat úgy döntött, egy olcsóbb technikai
megoldást választ. Ennek isszák most a levét. Jó példának a mádi beruházást említi, melyet a
2005-ös árvíz után építettek ki. Felmerült még a felszólalásban az áramdíj jóváírásának a
kérdése. A házi szennyvízátemelő szivattyúk árammal működnek, melyek általában 750-900
wattosak szoktak lenni. Ezeknek a teljesítménye, a mindenkori hozama 10 m3/óra az
áramfelvétele, tekintetbe véve a nettó 25 forintos villamosenergia árat, egész évre néhány száz
forint többletet jelentenek a lakóknak. Tehát nem igazán jelentős. A probléma akkor van, ha
meghibásodás történik, mert akkor megnövekszik az áramköltség. A május-júniusi esőzések
alkalmával, a Fecskésen megemelkedett a talajvíz, az utcán folyt el, a lakosok üzemeltették
ezeket a házi szennyvízátemelőket, növelve ezzel az áramszámlájukat, és a Takta vizét
szivattyúzták a szennyvíztelepre, amely nem tett jót a telepnek, mert nem erre lett kitalálva. A
megoldás több mint 100 millió forint, amit az önkormányzatnak kell bevállalni. Kérdés az,
hogy a mai gazdasági helyzetben be tudja-e vállalni, vagy sem? Véleménye szerint rövid
távon nem fogja tudni ezt a problémát az önkormányzat megoldani, de van néhány olyan
kirívó eset, ahol teljesen összeszakadt az edényzet, felnyomta a talajvíz, szétrepedt. Ezt a
vízmű kicserélte a saját költségén, és nem nyújtott be számlát az önkormányzat felé. A
Fecskésen is cseréltek két edényzetet.
Koncz Ferenc bízik abban, lesznek nyomós érvek a vízmű irányába, hogy saját
költségvetéséből meg tudja csinálni ezt a munkát Szerencs esetében. Az, hogy a szennyvízzel
bajok vannak, azt az Ondi úton is lehet érezni időnként. Bízik abban, hogy a testületben lévő
szakember által lesz nyomós érv a megoldásra. Sok feladat van a városban, melyet a város
vezetőinek meg kell oldani. Megköszöni a város bizalmát, mert a választások óta nem
találkoztak, megpróbálnak ennek a bizalomnak megfelelni. Megköszöni az érdeklődést a
lakosok részéről. Őszinteséget ígér a maguk részéről, és nem fognak a múltra
visszamutogatni, csupán a tényeket ismertetik. Kéri, hogy úgy tekintsen mindenki a városra,
mintha a sajátja lenne, mert közös munkával érhetőek el eredmények. Azt kéri, ha valaki úgy
érzi, hogy javaslatával, ötletével a város javára lehet, az ne tartsa meg magának, ossza meg
velük. Mindent megtesznek azért, hogy Szerencs neve megint jobb fényben ragyogjon. A
közmeghallgatást bezárja.
k.m.f.
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