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Szám: 25.002-9/2010/SzJO.

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

a 2010. június 18-án tartott nyilvános testületi ülésről 

Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete József, Heves János, Rónavölgyi Endréné,
Suskó Viktor, dr. Takács István, Vaszily Miklós, Visi Ferenc

Távollévő: dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, dr.
Korondi Klára, Sipos Attila, Uray Attiláné

Meghívottak:
dr. Gadóczi Bertalan   - jegyző  
dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos
Ballók Istvánné   - Városgazdasági Osztály vezetője  
Szabó Lászlóné   - Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője  
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyvvezető  

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti a tegnap berekesztett testületi ülés folytatásán
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 9 jelen van, a 
testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítője Suskó Viktor legyen. Javaslatát a képviselő-testület  9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

82/2010. (VI. 18.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. június 18-i üléséről készülő jegyzőkönyv 
hitelesítőjévé Suskó Viktor képviselőt választja meg.  

Rónavölgyi Endréné napirendre nem tesz javaslatot, hiszen azt tegnap megszavazta a
képviselő-testület, ezért ma folytatják az elmaradt napirendi pontok tárgyalását.  

1. Szóbeli tájékoztató az árvízvédelemmel kapcsolatos feladatokról

Rónavölgyi Endréné szerint majdhogynem oka fogyottá vált a mai napirend tárgyalása,
hiszen a tegnapi együttes testületi ülésen a polgári védelmi iroda, valamint a tűzoltóság 
munkájáról szóló tájékoztatók keretében nagy teret kapott az esős időszak értékelése is. 
Emlékeznek arra, hogy 2010. április 15-én érkezett egy nagy hullám Szerencs közigazgatási
területére. Először Ond került veszélybe, valamint a Fő utcán 3 lakóház védelmét kellett 
ellátni, és ekkor megindult a Fecskés töltésének is az emelése. Akkor még nem látszott, hogy
mekkora kár következik be, vagy hogyan folytatódik ez az időjárás változás. Többen 
megmosolyogták őket, hogy talán túljátszák a szerepüket és nagy erőkkel vonulnak ki egy kis 
esőhöz. Sajnos az idő őket igazolta, és olyan mennyiségű csapadék esett, amely komoly 
veszélyhelyzetet teremtett. A legveszélyeztetettebb területek az ondi részek, a majdnem
ártérben lévő lakások egy része, az ondi óvoda és templomkert. De nagy kár érte a Tatay 
Zoltán Sporttelepet, ahol a pálya 40 cm-es víz alatt állt. Az épületet viszont körbe tudták
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venni homokzsákkal. Komoly gondot jelentett a cukorgyári alagsori lakásokban bekövetkezett
kár, de ugyanilyen veszélyben volt a gyárkerti óvoda és lakások. Ezeken felül a legnagyobb
veszélyt jelentette a Fecskés védelme. Bátran elmondhatják, és a tegnapi együttes ülésen ezt
meg is erősítették, hogy a városban nagyon szervezett védekezés folyt. Az esőzések előtt két 
héttel már megkezdték a felkészülést, így minden feltétel, eszköz biztosítva volt, így a
katasztrófa elhárítási tervnek megfelelően tudtak védekezni. Azonban hiába vannak tervek, ha 
nincsenek megfelelő emberek, akik ebben a szervezett munkában irányító szerepet játszanak. 
Ezért hívták össze a Helyi Védelmi Bizottságot, valamint nagyon sokat köszönhetnek kint a
területen segédkező két képviselőtársuknak, nevezetesen Bíró Istvánnak és Danyi Lászlónak, 
akik szívügyüknek érezték, hogy az árvíz teljes időszaka alatt ott tevékenykedtek a gáton. 
Köszöni azoknak a képviselőknek is a munkáját, akik részt vállaltak a zsákolásban, az 
irányításban, vagy abban, hogy esőkabátot biztosítottak az elázott munkásoknak. A 
védekezésnek köszönhetően a víz nem törte át sehol a patak gátját, és könnyítette a helyzetet, 
hogy az utolsó előtti pillanatban sikerült a Tiszalúc feletti gát átvágása. Szakmai döntés 
született ebben a kérdésben. Az ÉKÖVIZIG sokáig hezitált ugyan, de végül meghozták a
döntést, hiszen látszott, hogy másképpen nem tudják védeni a fecskési településrészt. Komoly
belvízkárok is keletkeztek, mert a patak átszivárgott, és a fecskési Kazinczy utcán a házakat
körbe kellett zsákolni. Az első alkalommal 90 m3 homok és 7000 darab homokzsák 
felhasználására került sor. Később összesen 18.000 darab homokzsák felhasználására került 
sor. A Magyar utca egy részén is egészen a házakig feljött a víz. A vis maior támogatásra kb
20 millió forint a beadott védekezési költség. A tegnapi napon döntöttek két vis maior
pályázat benyújtásáról, amely nem fedezi teljes egészében a védekezési költségeket.
Összehívta a kibővített védelmi bizottsági ülést, ahol a tokaji és szerencsi kistérség 
polgármestereivel, a vízügyi szakemberekkel és a kárelhárításban dolgozókkal együtt
értékelték a helyzetet, és egy határozatot is elfogadtak, melyet megküldenek a megyei
védelmi bizottságnak, és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak is. Nagyon határozott
kérése és elvárása volt a védelmi bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az egész területre,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, a tokaji és szerencsi kistérségre kiterjedően készüljön egy 
elemzés, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban. A komoly szakmai elemzések után 
történjen meg a feladatok meghatározása. Igényként fogalmazódott meg, hogy vegyék sokkal
komolyabban az ilyen helyzetekre való felkészítést mind a lakosság, mind pedig a
szakemberek körében. Azt kérik az illetékesektől, miután nagyon sok önkormányzatnál élő 
csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével kapcsolatos pályázat fut, ennek a végrehajtását 
gyorsítsák fel. Ismert, hogy Szerencs is 450 millió forintot nyert ennek a problémának a
kezelésére. Sajnos a második körös pályázatot még mindig nem írták ki. Szerencs kész
tervekkel rendelkezik, ezért minél hamarabb szeretnének ebbe a projektbe is belekezdeni.
Határozott igény fogalmazódott meg a Takta és a Szerencs patak kotrására és tisztítására.
Ezeken a szakaszokon az elmúlt 40 évben komoly takarítás nem történt. A Szerencs patakon
az elmúlt időszakban az ondi hídnál történt egy kis kotrás, amely nem elegendő ahhoz, hogy 
komoly védekezési munkálatokat lehessen végezni. A védelmi bizottsági ülésen az
ÉKÖVIZIG munkatársa azt mondta, hogy a Taktát majd fogják kotorni, a Szerencs pataknak
meg csak egyes részeit. Nekik az volt a határozott kérésük, hogy a Szerencs patak ne néhány
részét kotorják ki, hanem az egészet. Folyamatos a kárfelmérés, amely vonatkozik az
önkormányzati és magántulajdonra is. Az önkormányzati károk és magánkárok felmérése
megtörtént, melyet kezelni szokott a vis maior pályázat, majd a későbbiekben be szokták 
emelni a kártalanításba a lakossági károkat is. Az a határozott kérésük, hogy a Kormány most
is emelje be a lakossági károkat, és megfelelően segítse a kárt szenvedetteket. Azt is kérték, 
hogy a kárfelmérésen túl legyen pót-kárfelmérés is, hiszen ahogy a lakásokból folyik le a víz,
úgy történik a lakások állagának a romlása. Azonnal hozzá kell látni a gátak zárására és
erősítésére. Ebben már az önkormányzat is tett lépéseket, hiszen a Szerencs patak vasúti híd 
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felőli részének a fóliázása megtörtént. Azt is elmondták tegnap, hogy a vízügyi szakemberek 
között sincs szakmai konszenzus, mert nem tudják eldönteni, hogy melyik megoldás a
legjobb. Így nagyon nehéz cselekedni, ha a szakemberek sem tudják, mit kell tenni. Azt
kérték a Borsodvíz jelenlévő képviselőjétől, hogy vizsgálják meg a szerencsi 
szennyvízhálózatot, tisztítsák ki és tegyenek intézkedést arra vonatkozóan, hogy ha hasonló
helyzet adódik, akkor minél kevesebb legyen a fertőzésveszély, hiszen fekáliával szennyezett 
víz lepte el a főutcát. Szó esett arról is, hogy a központilag megrendelt szúnyogirtás nem 
váltott ki sehol elégedettséget. Azt kérték, hogy ne csak a települések felett, hanem a vizes
élőhelyeken is történjen meg a szúnyogirtás. A védelmi bizottság határozatát továbbítani 
fogják a katasztrófavédelmi igazgatósághoz és a szakminiszterhez is, mert nekik tudniuk kell
ezekről a dolgokról annak érdekében, hogy intézkedéseket tudjanak hozni.  

Vaszily Miklós felhívja a figyelmet arra, hogy a Lipták utcában egyes kertekben és
lakásokban is feljött a szennyvíz, ezért ezeket a lakókat is kártalanítani kellene. A vízművek 
emberei azt mondták a lakóknak, hogy nyújtsanak be kárigényt, de ez nem biztos, hogy azt
jelenti fizetni is fognak.

Heves János szerint a Szerencs pataknál lerakott fólia jövőre már biztosan nem lesz 
használható, ez csak egy ideiglenes megoldás. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tiszalúci
gátátvágás következtében a holt Tisza annyira megduzzadt, hogy 50-60 hétvégi házat teljesen
elöntött. Ezt csak azért mondta el, mert ennek a cselekménynek volt ilyen vonzata is. Bár nem
az ő kompetenciájuk, de úgy gondolja, kissé túlengedték a vizet ezen a területen.  

Danyi László javasolja az ondi részen a töltés legalább 50 centiméterrel való megemelését.
Ez a lépés, illetve a műtárgyak rendbetétele megoldaná Szerencs problémáját is, nem okozna 
gondot a víz a Magyar utcán. Javasolja a patakmeder kitisztítását is. Tudja, kár érte a
gátátvágásával a hétvégi ház tulajdonosakat is, de ez talán nem annyira jelentős, mintha ha a 
teljes fecskési városrész lakóházait öntötte volna el teljesen a víz. Bár nem vízügyi
szakember, de nem látott még olyat, hogy száraz időben le legyen fóliázva a patak gátja. A 
fóliát közvetlenül az árvízveszély előtt szokták elhelyezni. Száraz időben a fólia alatt kirohad 
a növényzet, férgek telepednek meg a földben, és a következő áradásnál nem lesz növényzet, 
amely megfogja a vizet.

Visi Ferenc szerint állandó probléma a víz, és nem lát tartós megoldást, csak ideiglenest.
Közöttük is van két szakember, ezért nem érti, hogy miért nem lehet megfogadni a
véleményüket, hogy tartós megoldást érjenek el.

Bíró István köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a védekezési munkálatokban.
Külön köszöni azoknak az önkéntes segítőknek a munkát, akik nem fecskési lakosok, név 
szerint Holcman Lászlónak és barátainak. Számára nagyon megható volt, hogy önzetlenül
segítséget nyújtottak a védekezési munkákban. Megköszöni Csíder Andor munkáját is, aki
minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a munkában résztvevők ellátásban 
részesüljenek. Sok testületi ülésen keresztül vesszőparipája volt a patakmeder tisztítása. 
Sokan kinevették ezért, hogy újra és újra előhozakodik a témával, de sajnos az idő őt igazolta. 
Ő is részt vett a védelmi bizottság ülésén, ahol nagyon sok feladat megfogalmazódott. Bízik 
abban, hogy ezek a gondolatok nem csak a papíron fognak szerepelni, hanem meg is fognak
valósulni, ugyanis az országban mindenütt a kárelhárításra fordított összeg, és a megelőzésre 
fel nem használt összeg aránya nagyon messze van egymástól. Most is azt vallja, hogy a
megelőzés mindig olcsóbb, mint a kárelhárítás. Divatos lett azokat felelősségre vonni, akik 
árterületre adtak ki építési engedélyt. Ezt csak azért említette, mert a tiszalúci gátátvágásnál is
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öntött el hétvégi házakat a víz, de akkor érdemes volna megnézni ott is, hogy hogyan lettek
árterületre kiadva az építési engedélyek, vagy voltak-e. Sokan nem tudják, hogy Szerencs
nagy része nemcsak a szennyvizet fogadja az átemelő előtt, hanem a csapadékvizet is. A 
Rákóczi út korábbi rekonstrukciója kapcsán megoldották a csapadékvíz elvezetését, de a
Diósi árok miatt nem tudták hová vezetni, ezért belevezették a szennyvízátemelőbe. Szerinte 
ez nagyon nagy hiba volt akkor.

Rónavölgyi Endréné: A műszaki osztály feladata lesz utána nézni, hogy a cukorgyár 
rekultivációs feladatai során a cukorgyár tulajdonosa rendezte-e ezt a kérdést, mert az ő 
feladatuk lett volna.

Fekete József arra kíváncsi, hogy a felhasznált homokzsákok begyűjtése kinek a feladata? 
Zajlik-e egyáltalán, és mi lesz ezekkel a zsákokkal? Úgy hallotta, hogy ez veszélyes hulladék,
de azt a felvilágosítást kapta, hogy a homok bármire felhasználható azzal a kitétellel, hogy
emberi bőrrel nem érintkezhet. A zsákok is felhasználhatók tisztítás után újra homokzsákként. 
Érdemes volna a zsákokat kitisztítani, és száradás után elraktározni, hátha szükség lesz még
rá.

Dr. Gadóczi Bertalan tájékoztatja, hogy ez nem lehetséges, mert a védekezésnél használt
zsákok, ha a vízzel érintkeztek, veszélyes hulladékként kell velük bánni. Nem lehet
felhasználni. Elszállítását vagy a Városgazda Kft-vel, vagy a Hulladékkezelővel kell 
megbeszélni.

Danyi László javasolja a polgári védelmi egységbe bevont civil személyek felülvizsgálatát,
mert olyan emberekre van szükség, aki kiveszi a részét a munkából, nem pedig zsebre dugott
kézzel nézi a többieket. Korábban szó volt már víztározó építéséről. Tállya alatt jó helyen 
volna, hiszen ott folyik ki a legtöbb víz a patakból. Igaz elvonult az árvíz, de ennek a
megvalósításához nem sok reményt fűz a vízügy részészről. Rá kell kényszeríteni a vízügyi 
igazgatóságot, hogy ezeket a munkálatokat végezzék el, annak ellenére, hogy a Sajón
nagyobb volt veszélyhelyzet. Ez itt is bármikor bekövetkezhet.

Rónavölgyi Endréné a továbbiakban kéri, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a 
tájékoztatót.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi az árvízvédelemmel
kapcsolatos tájékoztatót.

Rónavölgyi Endréné a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Gadóczi Bertalan sk. Rónavölgyi Endréné sk.
         jegyző                    polgármester 

Suskó Viktor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


