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SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL 

Szám: 25.002-12/2010./SzJO.

JEGYZŐKÖNYV 
Szerencs Város Képviselő-testületének 
2010. szeptember 23-án tartott üléséről 

Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete József, Dr. Gál András, Hidegkúti Ákos,
Kalina Lajos, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó
Viktor, Vaszily Miklós, Visi Ferenc.

Igazoltan távollévők: Dr. Egeli Zsolt, Heves János, dr. Takács István, Uray Attiláné

Meghívottak:
dr. Gadóczi Bertalan     - jegyző  
dr. Barva Attila   - aljegyző  
dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos
Marosvölgyi János - CKÖ elnök
Dr. Vámosné Czili Adrienn  - Szervezési és Jogi Osztály osztályvezető helyettese  
Ballók Istvánné   - Városgazdasági Osztály vezetője  
Bodnárné Göndör Magdolna  - Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője  
Porkoláb Béláné   - Közigazgatás Osztály vezetője  
Czakóné Szikszai Orsolya  - Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Fábián Ottóné   - Szerencsi Általános Iskola főigazgatója  
Tarnóczi Erzsébet   - Gyárkerti Óvoda vezetője  
Sárkány László   - Szerencsi Hírek főszerkesztője  
Árvay Attila    - Szerencsi Hírek szerkesztője  
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető  

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 17
képviselőből 13 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Jelezte
távolmaradását dr. Takács István, illetve nem tudott a mai ülésen részt venni Heves János,
Uray Attiláné, és dr. Egeli Zsolt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Koncz Ferenc 
legyen, amelyet a testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot
hozza:

110/2010. (IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-i üléséről készülő jegyzőkönyv 
hitelesítőjévé Koncz Ferenc képviselőt választja meg.  

(Hidegkúti Ákos kimegy a teremből, a testület létszáma 12 fő)  

Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a napirendre, amelyet a testület 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
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111/2010. (IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 23-i ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint fogadja el:

Napirend:

1.) Tájékoztató a 2009/2010-es tanév munkájáról, valamint a 2010/2011-es tanév
beindulásának tapasztalatairól
Előadó:  Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető  
Tárgyalta: Ügyrendi és Oktatási Bizottság

2.) Tájékoztató a Világörökségi Kapuzatban folytatott tevékenységről  
Előadó:   Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető 
  Czakóné Szikszai Orsolya ügyvezető 
Tárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz  
Előadó:  Porkoláb Béláné osztályvezető  
Tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Ügyrendi és Oktatási Bizottság

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

5.) Egyebek

- Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítandó osztályok, óvodai és kollégiumi
csoportok számáról szóló 41/2010. (III.18.) öt. határozat módosítására
Előadó:  Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető  
Tárgyalta: Ügyrendi és Oktatási Bizottság

- Javaslat a Szerencs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a
Szerencs Városi Sport Egyesület javára előirányzott támogatási összeg 
módosítására
Előadó:  Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető   
Tárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

- Szóbeli előterjesztés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv 
módosításainak jóváhagyására
Előadó: Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető   

6.) Különfélék

1.Tájékoztató a 2009/2010-es tanév munkájáról, valamint a 2010/2011-es tanév
beindulásának tapasztalatairól

Bodnárné Göndör Magdolna elmondja, hogy azért terjedelmes az előterjesztés, mert egy 
tanév munkájának a lezárását, a nyári szünet eseményeit, és a tanév beindulásának a
tapasztalatait tartalmazza. Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tavalyi 2,4 milliós 
önkormányzati kiegészítéshez képest az idei évben nulla forintot kellett hozzátennie az
önkormányzatnak az ingyenes tankönyvellátáshoz. Ez köszönhető annak, hogy a végzős 
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tanulók visszahozzák a régi tankönyveiket, valamint a pedagógusok olyan tankönyveket
rendelnek, amelyek kijönnek a 10.000Ft/fő-s állami támogatásból.  

Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.

Dr. Gál András: Nemrégiben jelent meg az interneten a komptencia mérés eredménye, amely
országos, megyei és regionális eredményeket értékeli és elemzi. Örömmel tájékoztat
mindenkit, hogy az összehasonlító tanulmány alapján az országos és megyei eredményben
messze az átlag fölött szerepel a gimnázium teljesítménye, amely azt jelenti, hogy nagyon jól
teljesít a gimnázium ezekben a kompetencia felmérésekben, köszönhetően elsősorban a 
diákoknak és a tanároknak.

Rónavölgyi Endréné ezúton gratulál a képviselő-testület nevében a diákoknak és a 
tantestületnek.

Danyi László észrevételezi, hogy a központi évnyitó ünnepségre nem volt szervezve
buszjárat, és azoknak a gyerekeknek, akiknek a családjában nincs autó, gyalog kellett
bejönnie, és hazamennie. Azt kéri, hogy az úszásoktatás beindulásával biztosítsanak plusz
buszjáratot a kisgyerekeknek, mert a 7,15-ös járat nagyon zsúfolt. (Hidegkúti Ákos visszajön a
terembe, a testület létszáma 13 fő.) 

Bodnárné Göndör Magdolna válaszolva a felvetésre elmondja, hogy az ondi tagiskolában
volt külön évnyitó ünnepség a szülők igényeinek kielégítésére, és ez lehetett az oka annak, 
hogy nem volt kellő odafigyeléssel lett megszervezve a központi évnyitóra való bejutás. Az 
úszásoktatás kapcsán jogos igény lehet az elhangzott kérés, megnézik, hogyan tudják
megoldani, hogy ne a tömegközlekedést kelljen igénybe venni a gyerekeknek.

Rónavölgyi Endréné megköszöni a részletes előterjesztői munkát, melynek köszönhetően 
nagyon kevés észrevétel fogalmazódott meg. A személyi és tárgyi feltételek valamennyi
oktatási intézményben biztosítottak voltak a tanévkezdésben, és az 1. számú mellékletben
található az a felsorolás, hogy milyen nyári felújítási munkálatokat végeztek az iskolában.
Megköszöni a feszített munkát, mert a pedagógusok a nyári szünet napjait nem pihenéssel
töltötték, hanem minden nap az iskolában voltak. Örül annak, hogy minden gyerek számára
biztosított a felszerelés, és ilyen módon csökkenhetett a családok anyagi terhe. Az
intézmények igazgatói és intézményegység vezetői biztosították a személyi feltételeket, amely 
úgy tűnik, hogy a szülők megelégedettségére. A továbbiakban javasolja, vegyék tudomásul a 
tájékoztatót.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

2. Tájékoztató a Világörökségi Kapuzatban folytatott tevékenységről 

Bodnárné Göndör Magdolna: Az előterjesztés elkészültét követően, ezen a héten került sor 
egy Tokaj-Szerencs Turisztikai Desztinációs Menedzsment tájékoztatóra. Ott elhangzott, hogy
Tokaj és Szerencs térségében öt információs pont van. Tokajban kettő, Tarcalon, Erdőbényén 
és Szerencsen egy-egy. Ebből az öt helyből, a személyi forgalmat tekintve Szerencs a második 
helyen áll a látogatottság tekintetében. A bizottsági ülésen elhangzott egy kérés ennek az
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anyagi vonatkozásairól, melyre ügyvezető asszony válaszol.  

Czakóné Szikszai Orsolya a költségek megválaszolása előtt elmondja, hogy Szerencs a 
TDM-hez történő csatlakozásával bizonyos kötelezettségeket vállalt. Eltérően a többi tag 
önkormányzattól, itt nem a helyi iparűzési adó bizonyos százalékával támogatják a 
szervezetet, hanem a kapuzat működtetésével vállalták, hogy a TDM-nek aktív tagjai lesznek. 
A költségeket illetően augusztusban lezárt adatokat ismertet. A kapuzat költsége az 1-8 
hónapban kb. 800 ezer forintban van. Ez havonta 100 ezer forintot jelent, amely alapvetően a 
rezsiköltség. A béreket igyekeztek a legjobban gazdálkodva megoldani. A közcélú, közhasznú
munkából eddig mindig sikerült szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársat 
foglalkoztatni a kapuzatban, illetve a TDM programban való részvételnél is igénybe vették ezt
a segítséget. Összesen 5 millió forint támogatást terveztek ez éven a turisztikára, ebből 2,5 
millió forint, ami a kapuzatra esik. Abból adódóan, hogy a bérköltséget ilyen módon sikerült
megspórolni, jelentős megtakarítás fog a cég szempontjából jelentkezni.  

Bíró István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.  

Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.

Bíró István hiányolja a tájékoztatóból a számokat, mert jó volna látni, hogy a kapuzat
hogyan, milyen módon és mennyiből működik. Nem találta a személyi, ráfordítási, bevételi és 
energiaköltségeket, mert ebből lett volna látható, hogy rentábilisan működik-e a kapuzat. A 
következőkben kéri ezen hiányosság pótlását.  

Vaszily Miklós: A kapuzat északi oldalán volt egy díszburkolatból készített út, és most a 37-
es út építése kapcsán a gépek tönkretették azt. Fel kell hívni az illetékesek figyelmét arra,
hogy állítsák helyre az út eredeti állapotát.

Czakóné Szikszai Orsolya válaszol a felvetésekre. Bíró Istvánnak elmondja, hogy a
tájékoztató egy szakmai tájékoztató volt, hiszen a Kft-nek van még két beszámolója, amely az
éves beszámoló, illetve az üzleti terv elkészítése. Ebben a tájékoztatóban a szakmaiságot
szerették volna kidomborítani, ezért nem kerültek bele számok. A bizottság felvetése kapcsán
elkészültek a kimutatások, amelyek rendelkezésre állnak. Vaszily Miklósnak megköszöni az
észrevételt, és megnézik a megoldási lehetőséget.  

Rónavölgyi Endréné emlékeztet arra, amikor a munkatervbe tervezték ennek a napirendnek a
felvételét, nagyon különös helyzet alakult ki a kapuzattal kapcsolatban. Televíziósok több,
világörökségi programban megépült attrakciót látogattak meg, és az volt a riportok
kicsengése, hogy milyen felesleges volt megépíteni ezeket az építményeket, mert
haszontalanok és kevésbé látogatottak. Ez a riport nagyon jót tett a városnak, mert azelőtt is 
volt látogatottsága és rendezvénye a kapuzatnak, de azt követően megsokszorozódott a 
látogatók száma. Az akkori negatív reklám nagyon jó reklám volt, és pozitív lett. Nem is
lehetett volna jobbat kitalálni azoknak, akik az ellenkezőjét szerették volna bebizonyítani. 
Arra is nagyon jó volt ez a negatív reklám, hogy elgondolkodjanak azon, hogy hogyan lehet
hatékonyabban működtetni a létesítményt. Hálával gondol mindazokra vissza, akik 
közreműködtek ebben, mert ez minőségibb munkavégzésre ösztönözte őket. Úgy gondolja, 
hogy a TDM-en belül ma már egy jól működő turisztikai központ a kapuzat. Azt kéri, hogy a 
Tokaji központtal együttműködve minden olyan lehetőséget használjanak ki, amely a város, 
vagy városkörnyék érdekeit szolgálja akár kiadványokban, rendezvényekben, hogy az
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idelátogatók jól érezzék magukat. Elmondja még, hogy számos energiatakarékossági
intézkedés valósult meg a világörökségi kapuzatban, hiszen jelentős volt korábban az 
elektromos áramfogyasztás. Energiatakarékos világítótestek alkalmazásával jelentősen 
csökkent a kiadás, ezért már nem fáj annyira a szívük, ha éjszaka is ki vannak világítva a
tornyok. A közfoglalkoztatás keretében az, hogy a diplomásokkal, szakirányú
végzettségűekkel együtt tudnak dolgozni előzetes együttműködőként azt jelenti, hogy a bérük 
5-10%-át kell az önkormányzatnak megfizetni, a többi állami támogatásból lehívható. A
továbbiakban kéri, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a tájékoztatót.  

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz

Porkoláb Béláné előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.  

Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A továbbiakban megköszöni a bizottság négy éves munkáját, valamint 
mindazoknak, akik a cikluson keresztül segítették a bizottság munkáját, és gördülékennyé
tették a döntések meghozatalát a szakmai hozzáértésükkel.

Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.  

Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, 
melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

112/2010.(IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához

Szerencs Város Önkormányzata tárgyi ügyben készült előterjesztését megtárgyalta és a 
következő döntést hozza:  

Szerencs Város Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához.

Szerencs Város Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.

https://bursa.okmt.hu/palyazat
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Felelős:  polgármester  
Határidő:  2010. szeptember 30.  

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Dr. Gadóczi Bertalan jegyzőnek nincs szóbeli kiegészítése.  

Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában kéri, hogy vegyék tudomásul a jelentést.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

5. Egyebek
5.1. javaslat a 2010/2011-es tanévben indítandó osztályok, óvodai és kollégiumi
csoportok számáról szóló 41/2010. (III.18.) öt. határozat módosítására

Bodnárné Göndör Magdolna előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.  

Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.  

Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, 
melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

113/2010.(IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: a 41/2010. (III.18.) Öt. határozat módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza:

A 41/2010. (III.18.) Öt. határozatot (továbbiakban: határozat) az alábbi pontok szerint
módosítja, illetve egészíti ki:

1. A határozat 2. pontjának Ondra vonatkozó része a következők szerint módosul:  

„Ond, (összevont osztály 1-4. évfolyam): 2 fő elsős” 

2. A határozat 5. pontjában meghatározott napközis csoportok száma 13-ra változik.

3. A határozat 6. pontjában a 9. évfolyam összetétele a következők szerint módosul:  

„ 9. évfolyam   6 osztály: - angol nyelvi emelt szintű oktatás: 1 osztály,  
- közgazdasági szakközépiskolai képzés: 1 osztály,

         - általános tantervű osztály kiegészítve rendészeti  
ismeretekkel: 2 osztály,

- biológia-informatika-német emelt szintű oktatás:  
1 osztály (1/3+1/3+1/3 csoport)

- általános tantervű oktatás: 1 osztály”
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Jelen módosítások 2010. szeptember 24. napján lépnek hatályba.

Felelős:  jegyző, OKVM osztályvezető, intézményvezetők  
Határidő:  2010. szeptember 24.  

5.2. Javaslat a Szerencs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Szerencs
Városi Sport Egyesület javára előirányzott támogatási összeg módosítására 

Bodnárné Göndör Magdolna előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.  

Bíró István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.  

Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, 
melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

114/2010.(IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Szerencs Városi Sport Egyesület 2010. évi költségvetési támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Szerencs Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében előirányzott támogatási 
összeget, 6,5 MFt-ot megemeli 2 MFt-tal.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, a Városgazdasági Osztály vezetőjét, hogy jelen 
döntést figyelembe véve a költségvetés módosítását készítse elő.  

Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester, VGO vezetője 

5.3. Szóbeli előterjesztés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv 
módosításainak jóváhagyására

Bodnárné Göndör Magdolna előterjesztő ismerteti, hogy az óvoda felújítási pályázatnak 
több hiánypótlási szakaszán vannak már túl, amelyek megelőzik a támogatási szerződés 
megkötését. A legutóbbi hiánypótlásban azt kérte a Váti, illetve feltételéül szabta a támogatási
szerződés megkötésének azt, hogy esélyegyenlőségi szakértő bevonásával frissítsék és 
módosítsák Szerencs város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Tervét. Ez két 
dokumentum, melyet a testület 2010. január 7-én fogadott el. A Váti közreműködő szervezet 
kérésének megfelelően az alábbi módosításokat végezték el határidőben a minisztérium 
szakértői listáján szereplő szakértő közreműködésével: halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók számának pontos feltárása a szülők megnyilatkoztatásával, valamint a tanulólétszám 
változása a január 7-ei adatokhoz képest. Ahhoz, hogy a hiánypótlási kötelezettségnek eleget
tehessenek a képviselő-testület döntése is szükséges.  

Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, 
melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad, és az alábbi
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határozatot hozza:

115/2010. (IX.23.) Öt.
Határozat
Tárgy: Szerencs város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv  

módosításainak jóváhagyása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntés hozza:

A Szerencs város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv módosításait a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester, OKVM osztály vezetője  

6. Különfélék

Bíró István: Az árvíz után mindenki ígérte, hogy megoldódik Ond, és Fecskés problémája.
Azonban csak annyit látnak a sok ígéretből, hogy a homokzsákok az árokparton vannak. Arra 
kíváncsi, tud-e valaki valamilyen előrelépésről, mire lehet számítani az őszi esőzések 
alkalmával? A továbbiakban személyes jellegű problémát vet fel. Fecskésen, a József Attila 
utcában az egyik lakónak nagyon összerepedezett a háza, a biztosító viszont elutasította. Kéri
az önkormányzat segítségét, mert majdnem az összeomlás szélén áll a lakás.

Koncz Ferenc a fecskési ingatlannal kapcsolatban elmondja, hogy rendeztek gyűjtést, mely 
eredményeként sok adomány összegyűlt, és van még némi pénzük is. De most, a választási 
kampány közepén nem akart félreérthető lépéseket tenni ebben az ügyben. Arra kéri Bíró 
Istvánt, hogy beszéljen a lakókkal és mondja meg nekik, ha véget ér a választás, akkor azt
összegyűlt adományokból a rendelkezésükre fognak tudni bocsátani, amely takarítószer, tartós 
élelmiszer és bútor. Ha a helyzet úgy alakul, akkor minden érintett rendelkezésére fogják
tudni bocsátani a segítséget, mind a Fecskésen, mind a Magyar utcában és Ondon. Az
önkormányzatot érintően a töltés megerősítését el kell kezdeni az őszi esőzések előtt. 
Elmondja még, hogy hiába fogják megerősíteni a töltést, ha a belvíz jelentkezni fog. Ez az 
önkormányzat, ebben az összetételben utoljára ülésezik együtt. Az önkormányzati választás
után sok minden meg fog változni. A 17 képviselővel szemben 8 képviselő lesz. Ennek az 
egyik oka a város sajnálatos lélekszámának a csökkenése, a másik ok a törvényi változásból
ered. Szeretné megköszönni minden képviselőtársának az eddigi munkát, és ha bárkit 
bármikor megsértett, elnézést kér érte. Azt kívánja, hogy a jövőben oly módon tudjanak 
együtt dolgozni, amely a város javát szolgája. Egyetlen nagyon fontos dolguk van –
függetlenül attól, ki fog a testületbe kerülni – hogy a várost munkahelyteremtés
szempontjából elindítsák a gazdaságfejlesztés irányába, mert különben nagy bajba
kerülhetnek. Még egy nagyon fontos dolguk van, amely infrastrukturális terület, hogy a
városban a csapadékvíz elvezetést megoldják az extrém időjárásra is tekintettel.  

Danyi László: Felhívja a figyelmet a patakba becsatlakozó vízelvezető műtárgyak 
rendbetételére. Az ondi patakhíd mellett található egy áteresz, amely a legutóbbi árvíz idején
megrongálódott. Ha ezt nem teszik rendbe, akkor ismét nagy problémák elé fog nézni a város.
Fontosnak tartja a gátak megemelését azokon a területeken, ahol a töltésen átbukik a víz.
Megköszöni a testületnek és a hivatal munkatársainak az együttműködést, és úgy érzi, hogy az  
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elmúlt 20 év alatt mindenkivel szót tudott érteni. Az elmúlt időszakból két „tüske” maradt 
benne, az egyik az ondi közösségi ház megvalósítása, amely 3 éven keresztül szerepelt a
költségvetésükben, de mégsem valósult meg, valamint a képviselői felajánlása az ondi 
játszótér játékainak a felújítására, amely szintén várat még magára.

Visi Ferenc szintén megköszöni az elmúlt négy éves együttműködést, és elnézést kér, ha 
bárkit is megbántott ezen időszak alatt, valamint megköszöni a 2-es körzetben történt 
fejlesztéseket.

Vaszily Miklós részt vett a FIDESZ által szervezett munkahelyteremtő konferencián. Bízott 
abban, hogy beszélni tud majd az államtitkár úrral, de nem volt rá lehetőség. Szó volt arról, 
hogy megváltozik a közfoglalkoztatási program, ezért azt kéri Koncz Ferenctől, hogy 
próbálják elérni, hogy ne csak a szociális segélyre, és rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak kaphassanak munkát a közfoglalkoztatásban. Legyen lehetősége azoknak is, akik 
munkanélküliek, tehát tágítani kellene a kört.

Marosvölgyi János, a szerencsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszöni a
képviselő-testület, polgármester asszony, és intézményvezetők támogatását, mellyel segítették 
a kisebbségi önkormányzatuk munkáját.

Koncz Ferenc válaszolva Vaszily Miklósnak elmondja, hogy a változás leginkább az
értékteremtő munkában fog bekövetkezni. Tudomása szerint a jelenlegi szabályozás szerint 
közmunkában nem végezhetnek olyan munkát, amely profitot termel, ezért ezen a területen
kívánnak erőteljesen változtatni. A Vaszily Miklós felvetését le fogják írni és eljuttatja az 
illetékesekhez, mert nyilvánvaló, hogy az észrevétel a gyakorlatból ered, az évek során alakult
ki és megalapozott. Mindenféle hangok elhangzanak az új önkormányzat esetében, hogy mi
lesz a hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel, és mi lesz a közalkalmazottakkal. A 
nyilvánosság előtt megnyugtat mindenkit abból a szempontból, hogy az október 4-e utáni 
helyzet nem fog jelentősen változni. Mindenkire szükség van, minden értékes munkát meg 
fognak becsülni. Olyan változtatást nem terveznek, ami földcsuszamlást, rémületet
eredményező helyzetet teremtene. Arra kéri a jegyző urat, hogy a hivatal dolgozóival ezt 
közölje. Nincs olyan terv, amiről mindenféle irományokban lehet olvasni. Természetesen érti 
a politikát ilyenkor, hiszen ő maga is ennek a résztvevője. Azt kéri, hogy jegyző úr nyugtassa 
meg a hivatal dolgozóit, hogy nincs ilyen elképzelés, ami ebbe az irányba mutat.

Rónavölgyi Endréné a jelenlegi árvízi állapotot, illetve ami a Szerencs patak gátjának az
állapotát illeti elmondja, hogy minden olyan hivatalos megkeresést megtettek, és személyes
tárgyalást folytattak annak érdekében az ÉKÖVIZIG vezetésével is, hogy kész terv áll
rendelkezésre arra, hogy elinduljon a Szerencs pataknak a kotrása, illetve a patak gátjának a
megerősítése. Egyetlen egy dologra várnak, méghozzá arra, hogy rábólintsanak a pénzre. 
Semmi akadálya nincs a maguk részéről, hogy ez megtörténjen. Amennyiben ez az 
ÉKÖVIZIG költségvetésében megjelenik, a Kormány erre rábólint, akkor abban a pillanatban
megtörténhet ennek a feladatnak a megoldása. Addig is azt tették, hogy az önkormányzat által
foglalkoztatott közmunkásokkal is, az ÉKÖVIZIG szakembereinek az irányításával a patak
partjának kaszálására, és rendbetételére sor került. A homokzsákokat az ÉKÖVIZIG
javaslatára nem távolították el addig, amíg a patak védővonalának megerősítése nem történik 
meg, hogy ha havaria helyzet adódik, ne történjen probléma. Az önkormányzat nem adós
ebben az ügyben, arra várnak, hogy a pénzügyi forrásokra „igen”-t mondjanak. A szennyvíz
és belvízelvezetési gondokkal kapcsolatos felvetésre reagálva tájékoztatja a jelenlévőket, 
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hogy 450 millió forint elnyert pályázati támogatása van az önkormányzatnak arra, hogy
hozzákezdjenek a csapadékvíz elvezetési problémák megoldásához, amely az egész város
területére kiterjed. Nem újszerű dologról van szó, mert ha a pályázat második körére is 
rábólintanak, akkor kész és engedélyes tervek vannak a végrehajtásra. A Danyi László által
felvetett műtárgyak javítására az ősz folyamán a Városgazda Kft. részéről sort kell keríteni. A 
felajánlott tiszteletdíj felhasználását a pénzügyi osztályvezetővel megnézeti, és hiányosság 
esetén pótolják. Közmunkaprogramra eddig is szükség volt, és megítélése szerint a jövőben is 
szükség lesz. Nem helytálló az a gondolat, amely szerint ma profitorientált helyen lehet
közmunkásokat foglalkoztatni, ilyen szabály nincs. Pont az volt az egyik hiányossága a
közmunkaprogramnak, hogy csak kizárólag önkormányzati intézményekben, vagy
önkormányzat által működtetett cégeknél, intézményeknél lehetett közmunkában 
foglalkoztatni. Olyan helyen, ahol profitot lehetett termelni, eddig nem lehetett. A jövőt 
illetően vannak olyan javaslatok, hogy esetleg olyan vállalkozásoknál, egyéb munkaügyi 
támogatásokkal együtt lehetne ezt bővíteni. Munkahelyteremtés dolgában elég nagy baj, hogy 
csak most világosodnak meg, a választási kampány idején. Ha az elmúlt négy évben is azt
tették volna, amit tehettek volna a város érdekében, akkor nem lenne egyfajta egymásra
mutogatás, és nem próbálnának vizet inni, és bort prédikálni, akkor a városban már működő 
üzemek lennének. Ezek foglalkoztatást biztosítanának az itt élők, és adóbevételt a város 
számára. Sajnálja, hogy az elmúlt négy évben nem ez volt a politikai érdek néhányak részéről. 
Ennek a választási ciklusnak az utolsó ülésén vannak. Elmondható, hogy dolgos és
eredményes négy évről tudnak beszámolni, mert a számok ezt mutatják. A város vagyona a 
duplájára nőtt, és ha azokat a pályázatokat, amelyek már aláírt pályázatok, aláírt támogatási 
szerződések megvalósítják, akkor a város vagyona megháromszorozódik. Ezzel szemben 
természetesen van a városnak kiadása is a kötvénykibocsátásból adódóan. Amit pedig ha
valóban azt gondolják, hogy munkahelyeket teremtenek, és ha valóban úgy gondolják, hogy
új beruházók lesznek, akik a helyi adóban tudnak segíteni, akkor ezeknek a visszafizetési
kötelezettsége teljesíthető lesz az önkormányzat számára. Úgy gondolja, hogy a jövő 
Szerencsének útja ki van jelölve, hiszen mindazokat a fejlesztéseket, amiket elnyertek, meg
tudják valósítani. Borzasztóan sajnálja, hogy a választási ciklus végére elmérgesedett,
elmérgesítették a közhangulatot. Ez méltatlan a város és a testület számára is, és ez
kimondatlanul is, de feszültséget okoz ezen a testületi ülésen is. Ettől megkímélhették volna 
magukat, mert a választás után is egy városban kell élni. Úgy gondolja, hogy ez a város
mindenkié, és a jövőben is egymásra lesznek utalva, akár képviselők lesznek, akár nem. Ettől 
a feszült helyzettől megkímélhették volna magukat. Úgy gondolja, hogy ezt egy 
bocsánatkéréssel nem lehet elintézni, de mégis azt reméli, hogy nagyon sok képviselőtársával 
együtt fogják továbbépíteni ezt a várost. E gondolatok jegyében ennek az önkormányzatnak
az utolsó testületi ülését bezárja.

K.m.f.

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

Koncz Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő


