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A közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsító lakosok.
Helyszín: Szerencs, Rákóczi-vár színházterme
Koncz Ferenc köszönti az érdeklődőket, majd ismerteti, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló törvény szerint azon kötelezettségének tesz eleget az Önkormányzat, hogy évente
legalább egy, 15 nappal előre meghirdetett közmeghallgatást tart. Az Önkormányzat
beszámolóját követően lehetőség lesz kérdések, észrevételek megtételére, amelyre az ülésen
szóban, vagy 15 napon belül írásban válaszolnak. A közmeghallgatás testületi ülés, ezért a
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 9 fő jelen van, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Takács
István legyen, mellyel a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az
alábbi határozatot hozza:
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240/2011. (XII. 16.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 16-i
közmeghallgatásának jegyzőkönyv-hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülést napirendjére, mely megegyezik a meghívóban közölttel.
Szavazásra bocsátja az elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendet, és az alábbi
határozatot hozza:
241/2011. (XII. 16.) Öt.
Határozat
Tárgy: a közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
-

2011.

december

16-i

Tájékoztató Szerencs Város Önkormányzatának 2011. évi munkájáról

Koncz Ferenc: Az önkormányzati választást követően felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv
alapján a 2010. október 4-i állapot szerint az Önkormányzat adósságállománya összesen:
2.824.959.844 forint, de az egyéb vállalt és tervezett kötelezettségvállalásokkal viszont több,
mint 3 milliárd forint. Ezzel a kötelezettséggel kezdte meg négy éves ciklusát az új
önkormányzat képviselő-testülete. A független könyvvizsgáló nem látta lehetőségét annak,
hogy az Önkormányzat ekkora teher mellett egy évig finanszírozható volna. Két javaslata
volt: bíznak a csodában, vagy az Önkormányzat csődöt jelent. Nem az utóbbi javaslatot
választották, de tudták, a csodáért nagyon sokat kell dolgozni, hogy teljesüljön. 2008-ban
bezárt a Cukorgyár, s az általuk fizetett 200 millió forintos adó hiányát az Önkormányzat
semmilyen más módon nem tudja pótolni. Két lehetőség maradt: egyrészt a bevételek
növelése, másrészt a kiadások csökkentése, szigorú takarékoskodás. Akik figyelemmel kísérik
a testületi munkát, jól tudják, hogy az ülésen is meghatározták a konkrét intézkedéseket, és
meghatározták a célt, mekkora megtakarítást kell elérni. Ezzel együtt a testület a
polgármestert is megbízta a bevételek növelésével, amely rövidtávon nem volt elképzelhető
kormányzati segítség nélkül. Azonban az elrendelt megtakarítások által különböző módon
elért eredmények alapján könyveléstechnikailag is bizonyítható módon a mai napig
118.937.77 forint megtakarítást tudtak elérni. Hozzáteszi, a tavalyi évben úgy tudtak fizetést
adni a város dolgozóinak, hogy az idei adót előre elkérték az egyik nagy adófizetőtől.
Hozzájárult a takarékossághoz, hogy ezt az adót az idén már nem kellett előre elkérni. Az
Önkormányzat a tavalyi évben 50 millió forint állami támogatást kapott, amelyből 25 millió
forint vissza nem térítendő, 25 millió forint pedig kamatmentes kölcsön, de ezt az összeget
eddig nem kérte vissza a Kormány. Az idén az ÖNHIKI pályázat keretében Szerencs
Önkormányzata először 108.810.000 forintot, majd második körben további 90.000.000 forint
vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. Hangsúlyozza, hogy ezeket az állami
támogatásokat nem kaphatták volna meg, ha nem teszik meg a takarékossági intézkedéseket,
például önkormányzati gépjárművek számának csökkentését. A vetített dián látható 26 millió
forint bevétel a volt ondi iskola visszaadásából adódott, mert a fenntartása visszakerült az
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egyházhoz. A megtett intézkedések alapján a kitűzött célt, a megtakarítást sikerült úgy elérni,
hogy minden dolgozó megkapta a fizetését, nem kellett nagy létszámú elbocsátást
végrehajtani. Ez egy olyan eredmény, amelyre méltán lehet mindenki büszke, aki ebben a
munkában részt vett. Köszöni munkatársai munkáját, a türelmet, a városban élők fegyelmét,
amely az adózásban nyilvánult meg.
Az Önkormányzat 2007-ben svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki. A törlesztő részletek a
devizaárfolyam változása miatt megnövekedtek. A kibocsátáskori feltételek között szerepelt a
halasztott törlesztés, a 3 év türelmi idő, így az első részlet megfizetése még az előző
Önkormányzatot terhelte, aki a kibocsátott kötvényből fizette meg a hiteltörlesztés első
részletét. A kötvényt az akkori Önkormányzat többnyire a meglévő pénzügyi terheinek a
kiváltására, illetve beruházásokra használta fel. Azonban az egyre növekvő terhek miatt a
jelenlegi Önkormányzat úgy döntött, hogy a kötvénytörlesztést átütemezi, ami azt jelenti,
hogy a tőketartozásból egyelőre egy kevesebb összeget, de a kamattartozást folyamatosan
fizetik. Ezzel elérték, hogy a nagyobb összegű kifizetéseket kitolták arra az időszakra, amikor
reményeik szerint az Önkormányzat adóbevételei lehetővé teszik a megfizetését. A mai
közmeghallgatáson beszélni fog arról, hogy mi teszi majd ezt lehetővé. Úgy gondolja, azzal,
hogy a hivatali vezetés megfiatalodott a jegyző és a pénzügyi vezető személyével,
nyilvánvalóan kevesebb a gyakorlat, de azok az erőfeszítések, melyeket az önkormányzat
munkatársai tettek, meghozták az eredményt, meg tudták tenni a szükséges lépéseket,
amelyek nélkül az önkormányzat működtetése, pénzügyi egyensúlyának a megtartása
veszélybe került volna. Azért, hogy ezt az egyensúlyt megtartsák, vitába keveredtek a főtér
beruházás miatt. Voltak, akik úgy érezték, hogy azt a vonalat kell továbbvinni, amely szerint
olyan beruházásokat kell megvalósítani, ami szépíti a várost, viszont óriási összegeket
jelentenek az Önkormányzatnak. Ezek a beruházások utófinanszírozásúak, tehát hiteleket kell
felvenni, amelynek kamatai vannak, és az ilyen típusú beruházások többnyire nem 100%-os
támogatottságúak. A főtér beruházás közel 1 milliárdos költségvetésű lett volna, ami azt
jelenti, hogy az Önkormányzatnak közel 230 millió forintos hitelt kellett volna felvennie
hozzá. Nem tudja, lett volna-e olyan bank, amely hitelt biztosított volna városnak, de ezt a
projektet már nem tudták volna finanszírozni. A beruházásnak azonban voltak olyan elemei,
amelyet mindenképpen meg kell csinálni, ilyen például a csapadékvíz elvezetés, de erről a
későbbiekben beszél, hogy milyen módon kívánják ezt megvalósítani. Voltak folyamatban
lévő beruházások, amelyeket be kellett fejezni, ilyen például a műemléki épületek felújítása a
Norvég Alap támogatásával. A projekt 2011-ben zárult, ebben felújításra került a Rákóczi-vár,
a Huszárvár utca, a római katolikus és a református templom. Az idén zárult az ESZEI
Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése pályázat, az átadás még nem
történt meg, de úgy gondolja, hogy az egynapos sebészet beindításával szélesebb ellátást tud
biztosítani az intézmény a helyben és a környéken lakók számára. Megvalósítás előtt álló
projekt az óvodák felújítása, amely már korábban elindított pályázat, és mint már sokszor
említette, a tervekkel nem teljesen ért egyet, ezért megpróbáltak rajta változtatni, de nem
lehetett. Így felmerült az a kérdés, hogy vállalják fel a pályázat megvalósítását az eredeti
tartalommal, vagy engedjék el? Mind a két lehetőség mellett és ellen voltak érvek. Az
Önkormányzat a megvalósítás mellett döntött, miután látta az újonnan kijövő pályázati
kereteket. A projektet 2012. elején kezdik, és 2013. közepén fejezik be. A pályázat
összköltsége 507 MFt, melyhez 51 MFt önerőt kell biztosítani, de ennek 40%-át az EU Önerő
Alapból vissza tudják majd igényelni. A következő projekt Szerencs-Szerencs-Ond
vízelvezető rendszer fejlesztése, amelynek összköltsége 461 MFt, ehhez 424 MFt uniós
támogatást nyert az önkormányzat, így a saját forrás mértéke 37 MFt lesz, amelynek
várhatóan 40%-át az EU Önerő Alapból visszaigényelhetik. Talán emlékeznek rá, hisz nem
volt olyan régen, amikor a kis Szerencs-patak nagy folyónak képzelte magát, kétségbe ejtve
az embereket, különösen a fecskésieket. Árvízvédelmi beruházás megvalósítására 100 MFt
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100%-os támogatottságú pályázatot nyertek el, mellyel a Szerencs-patak egyes szakaszain
megoldják a depónia magasítását, és a Fecskés településrész árvízvédelmét. Elmondja még,
hogy az ondi részen már megtörtént a depóniák megmagasítása. További pályázatok: az
ivóvízminőség javítására irányuló projekt az Észak-Magyarországi régió 81 településén,
amelynek gesztor települése Szerencs. A kivitelezési szakasz 2012-től 2015-ig fog tartani. Az
összköltsége 5,7 milliárd forint, a támogatás 4,9 milliárd forint, és a saját forrás 100%-ban az
EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra. A következő dián látszik, hogy a 2012. évi
költségvetésben tervezésre kell, hogy kerüljenek a pályázati támogatással megvalósuló
projektek, amelyek több, mint 102 millió forinttal terhelik meg a költségvetést.
A sport kapcsán elmondható, hogy a város sportegyesületének szakosztályai egyre jobb
eredményeket érnek el. Szerencs Város Sportegyesületén belül 10 szakosztály működik. Az
Önkormányzat évről-évre 6,5 millió forinttal támogatja az egyesületet, ahol 250-300 fő tud
profi szinten sportolni. Ez évben egy nagylelkű vállalkozó jóvoltából majd 1,8 millió Ft-tal
megemelték az egyesület eredeti költségvetési előirányzatát. Ez a támogatás hozzájárult
ahhoz, hogy a futballisták egy szakosztállyal feljebb tudtak lépni, a kosárlabdázók a második
vonalban, NB/1 B-ben szerepelnek, illetve az asztaliteniszezők is egy osztállyal feljebb
léptek. Nagyon büszke arra, hogy Szerencs elnyerte a „Birkózó Város” címet, ezt az oklevelet
Szerencs Város Napján vehették át Hegedűs Csabától, a birkózó szövetség elnökétől.
Elmondja még, hogy három látványsport szakosztály összességében 14 millió forintos
támogatási lehetőséget nyert el. Ez azt jelenti, hogy a Kormány lehetővé teszi, hogy öt
látványsport – ebből Szerencsnek van három – a cégek társasági adóját direktben is
elérhessék, megpályázhassák abban az összegben, amelyet a Magyar Sportszövetségtől
elnyertek.
Oktatás – Szerencsen 2500 diák tanul napi rendszerességgel. Úgy gondolja, hogy jövő nincs
gyerekek nélkül, és jövő nincs oktatás nélkül. Az Önkormányzat fontos feladata az oktatási
feltételek biztosítása a városban, noha jövőre átalakul ez a terület, állami kézbe kerül, de
azokat a változtatásokat, amelyeket kellett, megtették. Az egy általános iskolát visszaállították
az eredeti állapotában, újra két alapfokú általános iskola működik a városban, létrehozták a
Szerencsi Általános Művelődési Központot a kollégiummal együtt. A város nehéz anyagi
helyzetét az is okozza, hogy több, mint 200 millió forintot kell hozzátennie az
Önkormányzatnak az oktatási fejkvótához, az állami támogatás mellé. Ez plusz 180 millió
forintot jelent az általános iskolák, és 61 millió forintot a középiskola esetében. Mindezek
ellenére úgy gondolták – sok más várossal ellentétben - hogy nem adják megyei fenntartású
működtetésbe a gimnáziumot, mert hozzátartozik a város oktatási színvonalának
megőrzéséhez az intézmény léte.
Az Önkormányzat 100%-ban tulajdonos a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-ben, illetve a
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft-ben. A Városgazda Kft. fő költségvetési számai:
bevétel: 122 millió forint. Ebből az Önkormányzat által biztosított támogatás összege: 109
millió forint. A teljes kiadás: 130 millió forint. A cég tevékenysége közé tartozik a város
rendben tartása, a virágosítás, illetve a Rákóczi-vár felújítása során, mivel már nem maradt
pénz a várudvar leburkolására, a Kft. végezte el ezt a feladatot közmunkásokkal 700 ezer
forintból.
A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. az intézmények fenntartását látja el. A cég
bevétele összesen: 288 millió forint, ebből az önkormányzati támogatás: 139 millió forint, a
kiadás összesen: 302,5 millió forint. A cég élén változás történt, Takács István Mihályt bízták
meg az ügyvezetői feladatok ellátásával. A Városüzemeltető Kft. igyekszik kihasználni az
OEP által finanszírozott kezeléseket, mint például a gyógyúszás, a pezsgőkád, a vízsugár
masszázs, az egyéni és csoportos gyógytorna. Az ügyvezető jövő évi tervei szerint 50 millió
forint bevételre számítanak a cégnél. Tisztában vannak vele, hogy ez befektetéssel is jár,
hiszen eszközök nélkül nehéz volna a felsorolt szolgáltatásokat működtetni.
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Média – Ezen a területen nagyon sok változás történt. A Szerencsi Hírek újság 2011. január 1jétől a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. fenntartásában működik, megújult, és
további újdonság is várható a jövőben, mert kisebb terjedelemben, olcsóbb papíron, kisebb
méretben szeretnék megjelentetni, támaszkodva a helyi erőkre. Az újság viszont ugyan olyan
informatív, és színvonalas lesz, mint amilyet eddig megszoktak az olvasók. A Szerencsi
Televíziónál is történtek változások. Amikor az új vezetés áttekintette a helyi média helyzetét,
megdöbbenéssel tapasztalták, hogy az akkori városi televízió nem a városé, hanem magán
televízió. Ez a televízió teljes egészében összekapcsolódott a Szerencsi Hírekkel.
Kideríthetetlenek voltak a viszonyok, ezért ezen a területen egy egyértelmű átalakítást
végeztek. Aztán ez a magán televízió elkezdte adását magán televízióként. Így Szerencsen két
televízión működik, az egyik Szerencsi Televízió, mint magán tévé, a másik a Szerencsi
Városi Televízió, melyet az Önkormányzat működtet. Az a televízió, amely ma magán
televízióként működik, az elmúlt nyolc évben mindenféle akarata ellenére nem közvetítette a
szerencsi Képviselő-testület ülését, most pedig igen. Úgy gondolja, minden szerencsi
polgárnak joga van arra, hogy tudja, mi történik az üléseken, ezért úgy érzi, a jelenlegi
Önkormányzat eleget tett annak a vállalásnak, hogy teljes nyíltsággal, a város közönsége előtt
fogja a munkáját végezni, és a jövőben is így teszik majd. Elmondja még, hogy mielőtt
megváltoztatják a Szerencsi Hírek küllemét, papírminőségét, kikérik majd a szerencsiek
véleményét, próbaszámot fognak kibocsátani. Egyértelmű, hogy ezen a területen is
takarékoskodnia kell az Önkormányzatnak.
Belső ellenőrzési jelentések – a város helyzetének feltárása érdekében történt a vizsgálat,
átfogó gazdasági elemzést hajtottak végre. Az elkészült jelentések tartalmát a Képviselőtestület megtárgyalta, és minden érdeklődő számára is megtalálható a város honlapján. Az
átfogó gazdasági elemzésről készült jegyzőkönyv alapján bárki megállapíthatja, hogy az
Önkormányzat pénzügyi egyensúlya évről-évre romlott. Azonban az jól látszik, hogy az új
Önkormányzat újabb hiteleket nem vett föl, értékelhető megtakarításokat tett, és új
bevételekhez jutatta a várost. Az is megállapításra került, hogy az intézmények döntő
többsége magas költséggel működik, a kötvénykibocsátásból származó bevétel elenyészett, a
támogatási igény és a szállítói kötelezettségek új magasságokba szöktek. Összességében az
Önkormányzat jelenlegi eladósodásához a központi támogatási normatívák folyamatos
kiegészítésének kényszere, illetve a célszerűségi szempontból nem vitatható, az önkormányzat
bevételi lehetőségeit meghaladó fejlesztések, beruházások, illetve kötelezettségvállalások
vezettek. A Szerencsi Hírek jelentésének lényegét már az előbb, a média helyzete kapcsán
elmondta. A belső ellenőrzés a gépjárműbeszerzések vizsgálata során bukkant a legtöbb
szabálytalanságra. Az előző Önkormányzat által felhalmozott gépjárművektől a jelenlegi
Önkormányzat igyekszik megszabadulni, és megpróbálták az önkormányzati gépjárművek
saját használatát visszafogni, amennyire csak lehet. A költségcsökkentés jó része éppen ebből
adódott. Elmondja még: a Képviselő-testület utasította a jegyzőt, hogy a törvényesség
helyreállítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. A jövőre nézve ez meg is történt.
Ígéretet tesz arra, hogy a Képviselő-testület tagjainak saját vállalkozásait, a jövőt tekintve
nem közpénzből kívánják felvirágoztatni, ami az elmúlt időszakban látható volt a gépjármű
beszerzések kapcsán.
Az Önkormányzat a jövőben a legnagyobb hangsúlyt a munkahelyteremtésre kívánja
fordítani. A rövidtávú cél az, hogy a városban most munka nélkül, rossz körülmények között
élőket munkához juttassák. Általános tapasztalata szerint a fogadónapján őt felkeresők nem
segélyért jönnek, hanem munkát kérnek. Rövidtávon megoldást jelent ezen problémákra a
közfoglalkoztatás, pályázat keretében 2012. évben a startmunka program, amelynek négy
eleme van, a téli foglalkoztatás, a belvízelvezetési program, a közúthálózat javítása, és a
mezőgazdasági program. A téli program nem feltétlenül a hólapátolást jelenti, hanem a
tavasszal kiültetésre kerülő növények megtermesztését takarja. A belvízelvezetési program
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segítségével a település belterületén lévő csapadékvíz elvezető árkok karbantartási, fenntartási
munkáit végzik majd el, a közúthálózat javítása keretében az útpadkák felújítását,
gyommentesítését, valamint az útfelület kátyúzását, a mezőgazdasági programban pedig a
Vörösmarty út déli részén lévő 8 ha-os területen zöldségnövények termesztése folyik majd. A
start munkaprogram közel 200 főnek biztosít majd fél évre munkát.
A városvezetés célja a rövid távú programon túl a tartós, megélhetést biztosító munkahelyek
megteremtése hosszú távon. A kivetített dián látszik, hogy az üveggyapotot gyártó üzem 180
főnek biztosít majd megélhetést. A beruházás összértéke 9,5 milliárd forint. Az Interscreen
Kft. gyártó, összeszerelő csarnokot kíván létesíteni, ahol számítástechnikai eszközök
összeszerelését végeznék, s ezzel 45 munkahelyet létesítenének. A szőlőmagolaj-előállító
üzem egy távoli elképzelés első és pici eleme. Úgy gondolja, hogy a jövőben Szerencsnek
vissza kell szereznie az élelmiszeripari központi szerepét, melyet hosszú évtizedig mutatott. A
legközelebbi, megvalósítás előtt álló beruházás az üveggyapotot gyártó üzemnek a létesítése.
Ami ezzel kapcsolatban biztos, hogy két nagy pályázatot nyert el ez a befektető, amely
egyenként kb. 950 millió forint. Információi szerint mind a banki, mind a magántőke
rendelkezésre áll. Az építés kezdete 2012. elejére várható, és 2013. őszén már próbaüzemet
kell tartani. A gyár olyan anyagot fog gyártani, amit szigeteléshez használnak. A mai
közmeghallgatásra meghívta Gyetvai Attilát, aki az üveggyapotot gyártó cég képviselője. Ő
ismerteti az ezzel kapcsolatos információkat. A gyár a déli ipari területen fog megépülni. A
beruházás minden szak- és hatósági engedéllyel rendelkezik, de a cég földszomszédja az
építési engedélyt megfellebbezte. Biztos abban, hogy ennek oka a pénz. Vannak azonban más
területek is, ahová a beruházás áttelepülhet, és biztos abban, hogy a munkahelyteremtés
kérdésében minden ember támogatását maga mögött tudhatja, ezért nem fogja engedni, hogy
bárki elé álljon. A gyárat meg fogják építeni.
Idegenforgalom – Szerencs idén nyáron egy rendkívül sikeres csokoládé fesztivált rendezett
meg a város közfoglalkoztatású, és önkormányzati dolgozóinak a közreműködésével, a
Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatójának az irányításával. Ha a rendezvényre
elnyert pályázatokat is figyelembe veszik, az Önkormányzatnak nem került pénzébe a
fesztivál megrendezése. A városban három panzió működik, illetve kulturált szállást biztosít
még a vár, valamint a kollégium, ezt tudják felajánlani a Szerencsre látogatóknak. Ettől több
kell, ebbe az irányba is el fognak indulni, de tudják, hogy a város munkahelyigényét csak az
idegenforgalom nem fogja tudni biztosítani.
Összegzésként megköszöni az önkormányzati dolgozóknak az elvégzett munkát, hiszen a
város működését úgy sikerült fenntartani, hogy nagyon durva megszorításokat nem jelentett
senki számára. Jelenleg a város dolgozóinak a cafeteria juttatását nem tudják kifizetni, de
senki bére nem volt veszélyben. Megköszöni még egyszer azt a munkát, amelyet sokszor
éjszakába nyúlóan végeztek el. Bemutatja a város új tisztségviselőit. Keresztesi János
alezredest, aki 2011. május 1-jétől a Szerencsi Városi Rendőrkapitányság vezetője. Dr. Ináncsi
Tünde 2011. január 1-jétől Szerencs város jegyzője. Ráczné Váradi Éva 2011. augusztus 1jétől a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és
Bölcsőde vezetője. A Bolyai János Általános Iskola új vezetője Kocsisné Szabó Beáta, aki
2011. augusztus 1-jétől tölti be tisztségét. Takács István Mihály 2011. szeptember 1-jétől a
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője. Czakóné Szikszai Orsolya 2011.
szeptember 1-jétől a Városgazdasági és Városfejlesztési Osztály Városgazdasági
Csoportjának a vezetője. Szabó Éva az Adócsoport vezetője 2011. január 1-jétől. A
továbbiakban átadja a szót Gyetvai Attilának.
Gyetvai Attila, a Szerwool Hungária Kft. ügyvezetője: Közel egy évvel ezelőtt
polgármester úr hívta meg egy munkahelyteremtő konferenciára sok más befektetővel együtt.
Ekkor még feltételesen tudtak beszélni a gyárról, a munkaerőigényről, a termékről. A gyár

6

helyszíne idén tavasszal dőlt el, hiszen több település harcolt azért, hogy ott valósuljon meg a
beruházás. A gyár létrehozása nagyon sok előkészítést igényel. A gondolat két évvel ezelőtt
fogalmazódott meg. Volt már ilyen gyár Salgótarjánban, amely 2 évvel ezelőtt bezárt, de nem
az érdektelenség, vagy az előállított anyag eladhatatlansága miatt. A hőszigetelésben nagy
jövő van, hiszen az energiát nem csak meg kell termelni, de meg is kell tudni tartani. A gyár
„zöld gyárnak” is nevezhető, hiszen a termék előállítása során sem szennyezi a környezetet,
teljesen zárt technológiával valósul meg. A termék az üveg újrahasznosítása révén jön létre. A
gyár építése jövő év márciusában fog megkezdődni, és 180 munkahelyet fog jelenteni
közvetlenül. Emellett 40 olyan munkahely lesz, amely közvetve jelentkezik azoknak a
kiszolgáló munkáknak a révén, amely szorosan a gyárhoz kapcsolódik. A cégcsoportjuk
nagyon komoly kereskedelmi háttérbázissal rendelkezik, amely 100%-osan magyar tulajdonú,
és Hufbau Kft-nek hívják. Ez a Kft. a teljes országot lefedi kis- és nagykereskedelemmel. A
termék 40%-át hazai piacon tudják értékesíteni, a nagyobb százalék értékesítése pedig
exportként fog realizálódni. Egy gyár helyszínének kiválasztásánál nem csak a gazdasági
környezet, de az is számít, hogy az adott településsel hogyan tudnak együttműködni, milyen a
hivatal munkája, mert az is szükséges a beruházás létrejöttéhez. Az előkészítő munka idén
tavasszal kezdődött, és már építési engedéllyel is rendelkeznek, melyet sajnos a leendő
szomszéd megfellebbezett. Reméli, ennek rendezése megtörténik. A gyár létesítésével együtt
folyamatos munkahelyfeltöltés történik majd. A munka legnagyobb részénél 400-500 ember
fog tevékenykedni. Megköszöni a hivatal eddig kifejtett munkáját, hiszen az érdekeik
közösek, kiemeli Koncz Ferenc polgármester és Szabó Lászlóné személyét. A beruházás
elindításakor alapkövet fognak elhelyezni, sajtótájékoztatóval egybekötve.
Koncz Ferenc kéri a lakosságot, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket az
Önkormányzat munkájával kapcsolatban.
Jávorkai János: Az egy évvel ezelőtti közmeghallgatáson szembesült a város lakossága
azzal, hogy az új Önkormányzat milyen pénzügyi terhet vett át. Örömmel hallotta, hogy
sikerült a csődhelyzetet elkerülni. Arra kíváncsi, mi vezetett ehhez a gazdasági helyzethez,
illetve van-e valóságalapja a régi Önkormányzat által kötött külső megbízásoknak? Hogyan
lehetett, hogy több, mint egy tucat gépjárműje volt, vagy talán van is az Önkormányzatnak?
Sok hírt hallani arról, hogy a hivatal dolgozói jelentős részének eltérített bére van, tehát nem a
bértábla szerinti, hanem személyre szabott bére van. Igazak-e ezek a hírek?
Novák László: Az új 37-es megépítése előtt kerékpárral ki lehetett jutni a Keleti Ipartelepre,
most viszont nem, csak autóval, de nincs mindenkinek autója. Hallott arról, illetve a Szerencsi
Hírek is foglalkozott vele, hogy felüljárót akarnak építeni Mezőzombor felé. Ezt nagyon
merész megoldásnak tartja, és megkérdezi van-e más variáció erre vonatkozóan? Véleménye
szerint a Malomtanya felé el lehetne téríteni az utat, és még olcsóbb megoldás is volna az
elképzelésekhez képest.
Jakab János: Az Ipari Park megközelítése az út jelen állapotát figyelembe véve veszélyes,
mert azon csak gépjárművel lehet közlekedni. Az Ipari Parkban dolgozóknak meg kell
kerülniük az egész várost, és csak a kővágó felől tudják megközelíteni a munkahelyüket. Vane elképzelés kerékpárút létesítésére az Ipari Parkig? Megkérdezi továbbá, milyen elképzelése
van az Önkormányzatnak az Ipari Parkkal kapcsolatban a jövőt illetően?
Varkoly Ádám: Megdöbbenéssel olvasta az egyik internetes oldalon, hogy a város televíziója
soha nem volt a városé, mert magánkézben volt. Arra kíváncsi, ez tényleg így volt-e, és ha
igen, akkor ki fizette az ott dolgozókat? Milyen kapcsolat volt a Szerencsi Hírek és a
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Szerencsi Televízió között? Ha a tévé nem a város tulajdona, akkor hogyan viselheti a
„szerencsi” nevet?
Horváth Ádám: Milyen alternatívát képzelnek el, és milyet tudnak már most nyújtani a
tanulmányaikat befejezett fiataloknak, mert a segély nem megoldás. Karácsonyi műsorként
nem tartja megfelelőnek Fluor Tomi meghívását, mert nem éppen ünnepi. El kellene
gondolkodni az intézményvezető személyén.
Alföldi Zsolt: Arra kíváncsi, hogy polgármester úr milyennek tartja a közlekedési morált,
illetve hogyan látja a bűnügyi-, közbiztonsági helyzetet? Megéri-e és van-e haszna a
térfigyelő kamerarendszer működtetésének?
Séra László: Mikor lesznek munkahelyek? Felveti a Digép problémáját, még mindig
tartoznak a volt dolgozóknak, illetve szó volt arról, hogy újra indítják a gyárat. Mikor történik
ez meg?
Bíró István: A Fecskés árvízvédelme hogyan fog megvalósulni? Javasolja a gyalogos, illetve
a kerékpáros közlekedés kapcsán, hogy az Ipari Parkig különítsenek el egy sávot erre a célra.
Magyar Jánosné a Városi Nyugdíjklub nevében köszönetet mond az idei támogatásért.
Külön köszönetet mond a polgármesternek, Heves Jánosnak és Visi Ferencnek. A
továbbiakban ismerteti a nyugdíjas klub karitatív tevékenységét.
A kérdések után Koncz Ferenc polgármester válaszol:
A külső megbízásokat az új Önkormányzat megszüntette, ennek következményeként a volt
megbízottak feljelentést tettek az Önkormányzat ellen. Ezek a szerződések a város számára
előnytelenek voltak, ezért nem vállalhatták ezt tovább, mert 10 milliós nagyságrendű terhet
jelentett a költségvetésben. A perek folyamatban vannak, kíváncsian várják a végét, mert a jog
és az igazság nem mindig jár karöltve.
Igaz, hogy nagyszámú gépjármű volt az Önkormányzatnál, amelyek jó részét már sikerült
eladni, átadni, azonban a gépjárművek nagy része nagyon rossz hitellízinggel rendelkezik,
nehéz az értékesítésük. Kérdés volt az eltérített bérre vonatkozóan. Az eltérített bér azt jelenti,
hogy magasabb a járandóság, mint a közalkalmazotti bértábla szerint járó juttatás. Ezzel a
helyzettel nem tudnak mit kezdeni, megörökölt állapot. A 37-es út és Ipari Park problémája
szintén örökölt helyzet. Nagyon sok vita volt ebből, de a kivitelezőnek is megmondta, hogy
nem fog beleegyezni a használatba vételi engedély kiadásába, ha egy sávot nem biztosítanak a
kerékpáros és gyalogos forgalom számára addig, amíg meg nem épül a kerékpárút.
Felüljáró a Fecskésen – Ezzel csak az a probléma, hogy a kérdéses útszakasz nem az
Önkormányzat tulajdona. Ebben a témában volt egy lakossági fórum az érintettek részére, és
sikerült elérni, hogy a beruházás a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon az ott élők
számára, és megfelelő legyen a kártérítés mértéke. Sok érv és ötlet elhangzott a fórumon, de a
kivitelező meggyőzött mindenkit, hogy ez a legmegfelelőbb kivitelezési forma, mert a
legkisebb költséggel és kellemetlenséggel jár. A város Önkormányzata a lakosság érdekeit
fogja képviselni ebben a kérdésben.
Az Ipari Parkra vonatkozó elképzelésük a fejlesztés. Személyesen beszélt Hujber Ottóval, a
tervezett erőmű területének a tulajdonosával, véleménye szerint meg fognak tudni egyezni, de
egyelőre olyan áron kínálják a területet eladásra, amit az Önkormányzat nem tud megfizetni.
A televízióról már szólt, megpróbálnak ezzel kapcsolatban tiszta helyzetet teremteni. A
városnak az a televíziója, melyet az Önkormányzat működtet. Ha egy magán televízió
szeretne városi rendezvényről közvetíteni, természetesen megteheti. Abból az időből, amikor

8

ez a televízió még a város alkalmazásában működött, arról az időszakról ennek az
Önkormányzatnak kell a vizsgálatokat lefolytatni, hogy hogyan történtek az ezzel kapcsolatos
dolgok, a város elé fogják tárni.
A fiatalokkal kapcsolatban az alternatíva a munkahelyteremtés, nincs más. Ez az
Önkormányzat azt vállalta, hogy 10 év alatt 1000 munkahelyet tudnak létrehozni Szerencsen.
Ha ezt megteszik, akkor az 1000 munkahellyel ez a város újra virágozni fog. A
munkahelyteremtésről ma már volt szó, és mindenki tudja, hogy ez nem egyszerű feladat. Ő
maga elkötelezett a fiatalok mellett, neki három gyermeke van, és nagyon örülne, ha
visszajönnének Szerencsre.
Szeretné, ha a DIGÉP újra indulna, de erre garanciát nem tud az Önkormányzat vállalni.
Az Önkormányzat, amit tud, megtesz a Nyugdíjas Klubért és a nyugdíjas emberekért.
Megköszöni a klub jótékonysági tevékenységét.
A továbbiakban a rendőrkapitányt kéri fel a válaszadásra.
Keresztesi János szerint a közlekedési morál jó, de megköszönte volna, ha valami
konkrétabb kérdés hangzott volna el. Az év folyamán folyamatosan értékelik a település
közlekedési, közbiztonsági adatait. Nem történt több garázdaság az éven, mint tavaly. A
kamerarendszert véleménye szerint megéri működtetni, mert jelen lehetnek több helyen a
városban, valamint 24 órában két járőr jelenlétét tudják folyamatosan biztosítani. Ez van,
amikor kiegészül közlekedési szolgálattal, de ezt általánosnak nem lehet mondani. Azon
közterületek és közterek szempontjából, amelyek figyelemmel kísérése kiemelten fontos, a
kamerarendszer hasznos, mert nyomon tudják követni. A rendszer haszna az elmúlt évben
akár számadatokkal is kimutatható, hogy hány esetben volt a rendőrség segítségére a
térfigyelő kamera. Folyamatban van a kamerarendszer bővítése mind mennyiségben, mind
minőségben egyaránt. A város két bevezető szakaszán rendszámfelismerő kamerák vannak
felszerelve. Ez a lehetőség is tovább növeli a város közlekedésbiztonságát. Sajnálja, hogy a
37-es úton az ipari parkig nincs lehetőség csak autós forgalomra, illetve az út több
csatlakozási pontja úgy lett kialakítva, ami a rendőrségnek sem igazán tetszik, például a
Magyar utcán behajtani tilos tábla lett kihelyezve. A baj az, hogy a rendőrség, mint
szakhatóság működik közre a forgalmi rend kialakításánál. A rossz az, hogy a kétszámjegyű
utak esetében a megyei rendőrkapitányságok jogosultak eljárni, mint szakhatóság. A
megvalósítás során a városi rendőrkapitányság is, mint problémával szembesült. A maguk
részéről megpróbálnak a hiányosságok pótlása érdekében eljárni. Eddig egyelőre több,
kevesebb sikerrel.
Szabó Lászlóné a fecskési árvízvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy a szélsőséges
időjárás két kritikus ponton veszélyeztette a lakott területeket, Ondon és a Fecskésen. A 100
millió forint támogatásban részesülő árvízvédelmi pályázat, melynek megvalósítása májusban
kezdődik, erre a két területre koncentrál. Ondon depónia magasítás lesz a lakóterület felé. A
Fecskésen történik meg a legnagyobb mértékű beavatkozás, mégpedig egy vasbeton
parapetfal építésével. Hallott már olyan visszajelzést, amely szerint egy vasbetonfal mögé
bezárják majd a Fecskést. Ez nem igaz, ugyanis az árvízszint fölé fog emelkedni egy 50-60
cm-rel ez a vasbeton támfal, de ezzel nem betonozzák be a települést. Nem volt rá más
műszaki megoldás. A vágóhíd és a Szerencs-patak medre között nagyon keskeny a terület,
tehát ott depóniát építeni nem lehetett volna.
A fecskési felüljáró később fog megvalósulni, de a településrészen az is probléma, hogy a
meglévő közúti hídnak meglehetősen szűk a keresztmetszete. A vasúti pálya korszerűsítésével
a vasúti hidat fogják szélesebb szelvényűre építeni, és a jelenlegi fecskési út szervizútként
megmarad, a felüljáró nem ezen a nyomvonalon fog haladni. Ennek kapcsán átépítik a közúti
hidat is, szélesebb szelvényt fog kapni. A híd átépítését követően a Malomtanya alatti
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szakaszig megszélesítik és megkotorják a patakmedret. Sajnos ez csak egy későbbi beruházás
lesz, de a jövő évben a legfontosabb beavatkozásokat el tudják végezni.
Koncz Ferenc: A kamerarendszerrel kapcsolatban az Önkormányzatnak összesen három, a
kamerát folyamatosan figyelemmel kísérő embernek a bérét kell biztosítania.
Csider Andor: Örül annak, hogy reflektorfénybe került a Karácsonyi Forgatag, melyet a
kollégáival és az iskolák igazgatóival is megtárgyaltak, milyen legyen az az ajándék, melyet
Szerencs város lakosságának szeretnének átnyújtani. Olyan programokat szerettek volna
kialakítani, ahol a nyugdíjas korú és az óvodás is jól érzi magát, valamilyen élményt nyújt.
Ízlésekkel nem akar vitázni, mert nagyon sokféle van, ezért ezeket tiszteletben tartja. Úgy
gondolja, a művelődésért felelős vezető feladata, hogy mindenfajta ízlést ki tudjon elégíteni,
amely a városban jelentkezik. Azt pedig, hogy ki alkalmas egy intézmény vezetésére, majd a
többség eldönti. Bízik abban, hogy a Karácsonyi Forgatagban a látogatók jól fogják magukat
érezni.
Koncz Ferenc: A Csokoládé Fesztivál szervezése, és az ötletek Csider Andor elképzeléseit
dicsérik, így nincs panaszuk a személyét illetően. Úgy gondolja, hogy a meghívott előadó a
fiatalok körében népszerű lesz. A karácsonyi műsort áttekintve lesznek olyan programok,
amelyek más korosztályok ízlését is kielégítik. A továbbiakban megköszöni a részvételt,
további hozzászólás hiányában a közmeghallgatás ülését berekeszti.
K.m.f.
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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