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A közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok.  
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Ismerteti, hogy az 
önkormányzat törvényi kötelezettségének eleget téve évente közmeghallgatást tart, amely 
egyben testületi ülés is. A tájékoztató után lehetőség lesz kérdések felvetésére, javaslatok 
megfogalmazására, amelyre igyekeznek azonnal választ adni szóban, vagy 15 napon belül 
írásban. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 fő jelen van, a hiányzó 
képviselő előre jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, a közmeghallgatást 
megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Visi Ferenc képviselő legyen, mellyel a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:  
 
222/2012. (XII.14.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő választása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 14-i 
közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.  
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Koncz Ferenc javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére, mellyel a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:  
 
223/2012. (XII.14.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 14-i 
közmeghallgatása napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

- Tájékoztató Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi munkájáról  
 
Koncz Ferenc az önkormányzati munkáról az alábbiak szerint számol be, és amelyet az 
érdeklődők projektoros kivetítőn is követhetnek:  
Először az önkormányzat támogatásairól szól. Az önkormányzat rendkívül nehéz helyzetben 
van, a nagy adósságteher beszűkíti a lehetőségeit. Ezt a helyzetet csak úgy tudták enyhíteni, 
ha támogatásokat, tehát ÖNHIKI-t vesznek igénybe. 1345 önkormányzat nyújtott be ilyen 
igényt. Szerencs, országos viszonylatban a kilencedik, a megyében a második helyen áll a 
pénzügyi támogatás mértékét figyelembe véve. A város az első fordulóban 101.105 eFt-ot 
kapott, majd kiegészítő támogatásként további 100.000 eFt-ot. Jelenleg is van az 
önkormányzatnak egy benyújtott támogatási igénye, amely újabb 100.000 eFt-ot jelentene. 
Szerencs, a lakosságszámát tekintve kiemelkedően magas támogatásban részesült, ezzel 
elkerülték az adósságrendezési eljárást. A 301 millió forint nagyon nagy összeg egy olyan 
léptékű városnak, mint Szerencs. Az önkormányzat erejéhez mérten igyekezett támogatást 
biztosítani a különböző szervezetek, vállalkozások, első lakáshoz jutók, és egyéb pályázók 
számára. Összességében 17.440.000 forintot fordított ezen célok támogatására a város. Az 
évben jelentős terhektől szabadult meg az önkormányzat, egyrészt a hitelek, másrészt a 
kötvénytörlesztésben is előre lépések történtek. Az OTP Megyei Igazgatóságának vezetője 
elmondta, hogy Szerencs az egyetlen olyan település a megyében, amelyik már elkezdte a 
kötvény törlesztését.  
A „Kistérségi Szakorvosi Ellátó Központ fejlesztése” című projekt az előző önkormányzat 
idejében kezdődött, és ez az önkormányzat fejezte be. Biztosították az önrészt, és elmondható, 
hogy a környéken a legjobban működő egynapos sebészet található az ESZEI-ben, ezért 
köszönetet mond az ott dolgozók részére.  
Az óvoda felújítása kapcsán elmondja, hogy ma vettek részt egy keserédesre sikeredett 
születésnapon, ugyanis a 25. születésnapját ünnepelte a Csalogány Óvoda, de ez egyben az 
utolsó napja is volt az intézménynek. Az óvodafelújítás egyetlen negatív következménye, 
hogy a Csalogány Óvoda épülete a jövőben zeneiskolaként fog működni. Az önkormányzat 
megpróbálta ezt a kellemetlenséget elkerülni, ez egy évbe került, de nem tudták megoldani a 
helyzetet. Ettől függetlenül a felújítás folyik, minden gyerek egy helyen van elhelyezve a 
Cukorgyár volt irodaépületében. Ez nem a legolcsóbb megoldás, és meg lehetett volna oldani 
úgy is ezt a helyzetet, hogy a kicsiket önkormányzati épületben helyezik el, de ez bonyolult 
lett volna, és a gyerekek folyamatos mozgatását jelentette volna. Az önkormányzat úgy 
döntött a vezetés javaslatára, hogy egy helyen lesznek a gyerekek elhelyezve, amely a legjobb 
a kicsik szempontjából. Ezzel a megoldással mind a szülők, mind pedig a pedagógusok 
elégedettek, és hallott már olyan véleményt is, hogy talán a jelenlegi hely volna a 
legmegfelelőbb óvodának. Mint a legtöbb esetben, itt is szükség van saját forrás biztosítására, 
amely 51 millió forint, de ennek 40%-át visszaigénylik az EU Önerő Alapból.  
A folyamatban lévő projektek: a „Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezető rendszer fejlesztése” 
című projekt leginkább Ondot érinti egy körtöltés kialakításával a városrész fölött, és ennek a 
beruházásnak egy rendszere készen van Szerencs és Ond közötti részen. Ebbe lesz bekötve a 



 3 

dombról lefolyó víz. Jelenleg  közbeszerzési eljárás van folyamatban, a szerződéskötés 
várható időpontja 2013 február hónapja. Ebben az esetben is lehetőség van a saját forrás egy 
részének visszaigénylésére az EU Önerő Alapból. Az árvízvédelmi beruházások, mint a 
csapadékvíz elvezetés, mind pedig az árvízvédelmi beruházás nagyon fontos Szerencsen. A 
volt vágóhíd környékén egy parapetfal épül majd, és ez a Fecskés területét meg fogja védeni 
az elképzelések szerint.  
Energetikai pályázat előkészítése van folyamatban, amely elképzelés szerint napelemeket 
telepítenének a középületek tetőszerkezetére. Ez nem napkollektor, hanem napelem, amely 
elektromos áramot állít elő, és nem melegvizet. Ha az elektromos áram nem kerül 
felhasználásra, akkor egy központi rendszer visszatáplálja majd egy hálózatba. Egy mérőóra a 
visszatáplált és az igénybe vett elektromos áram különbségét méri, és csak ez után kellene 
fizetni. Nyugat-európában ez már egy bevált rendszer, de Magyarországon még nem igazán 
jellemző, de bíznak benne, hogy ezzel csökkenteni tudják majd a számlák nagyságát. A 
projekt kb. 150 millió forintba kerül, a saját forrás pedig 22 millió forintot tesz ki. Arról 
egyelőre még nincs szó, hogy ezt az összeget az EU Önerő Alapból milyen összeggel lehet 
kipótolni. A Rákóczi Iskolát, a Bocskai Gimnáziumot, a Kollégiumot és a Városi Tanuszodát 
kívánják energetikailag ilyen módon tehermentesíteni.  
A 37-es főközlekedési út átkelési szakaszának átépítése egy megörökölt projekt, amellyel nem 
bírnak. A két szervízúton katasztrofális a helyzet. Ez nem a város beruházása, ezt a NIF cég 
szervezi és végzi. 2012-ben gyakorlatilag nem történt munkavégzés, megszűntették a 
lehajtókat, és az alapkoncepció szerint az átadás után nem folyhat sem gyalogos, sem 
kerékpáros közlekedés az úton a Keleti Ipartelep irányába. Folyamatos tárgyalásokban vannak 
a NIF-fel és próbálnak az ügyben előbbre lépni.  
Beadásra került egy turisztikai pályázat is, amely összértéke 500 millió forint, és egy 
csokoládé múzeum kialakítását támogatja a volt cukorgyári raktárépületben, valamint 
kerékpárutak létesítését. Ez idegenforgalmi szempontból volna a városnak előre lépés. Abban 
bíznak, hogy a városban megnövekszik a turista forgalom. A Csokoládé Fesztivál nagyon jó 
rendezvény, de azt szeretné, ha ebből az itt élők is részesedni tudnának.  
2010-ben derült ki számára, hogy a 37-es fkl. kétszer két sávosítását az akkori kormányzat 
levette napirendjéről, pedig ennek megvalósítása már 2000-ben kihirdetésre került a városban. 
A megvalósítás elakadt, és még napirendről is lekerült, azonban ezt sikerült újra a látókörbe 
helyeztetni, és jó esély van arra, hogy a 37-es fkl. négysávosítása újra napirendre kerülhet. 
2016-ra várható a tervezett kezdet, de már így is 10 éves késésbe esnek ugyancsak 
önhibájukon kívül.  
A munkahelyteremtést a jelenlegi önkormányzat be nem teljesített ígéreteként szokta 
visszahallani. A választások évében, 2010-ben tartottak egy munkahelyteremtő konferenciát, 
ahol kb. 10 fajta beruházási elképzelést mutattak be a résztvevőknek. A 10 féle beruházási 
elképzelésből a legnagyobbat tudták elindítani, méghozzá az üveggyapotot gyártó üzem 
projektjét. A pályázatok, a tervek már akkor készen álltak, amikor az új önkormányzat felállt. 
Ahhoz, hogy egy új beruházás elinduljon, rendkívül sokoldalú és összetett munkára van 
szükség. A pályázatok közül az egyik a 001-es sorszámot viseli, mert a megyében az első 
ilyen pályázatot ők adták be. A projekt 2,5 milliárd forintot nyert el. A magántőke is megvan 
a beruházáshoz, amely beruházás összességében 10 milliárdos nagyságrendű. A magántőke, 
az állami támogatás, valamint a pályázati forrás nem elegendő ahhoz, hogy ez elinduljon, még 
hitelre is szükség van, de a mai pénzügyi világban ehhez jutni a legnehezebb. Úgy tűnik, hogy 
kormányzati segítséggel el tudják majd indítani a beruházást a jövő év elején. A tervezett, 
várható befejezés pedig 2014-ben lesz, és 2014 őszén a gyár már termelni fog. Az 
építkezéshez 300-500 fő munkaerőre lesz szükség, az üzem pedig közel 200 embernek ad 
majd munkalehetőséget. Ezzel talán azt a rést, amelyet a cukorgyár bezárása ütött a városon, 
sikerül begyógyítani, de további munkalehetőségekre lesz szükség. A közmeghallgatás 
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résztvevői között köszönti Gyetvai Attilát, a beruházás tulajdonosát, akitől sokat várnak a 
város jövője szempontjából. Az üzlettársa is magyar, ezért elmondható, hogy a beruházás 
magyar kézben van.  
A munkahelyteremtés területén bemutatja a kőtörő üzemet, amely már jogerős engedéllyel 
rendelkezik. A Keleti Ipartelepre egy LED lámpát gyártó üzem jelentkezett be, amely jelenleg 
engedélyezési eljárás alatt van, valamint a Bonbon Kft. által pályázat útján egy új 
gyártócsarnok építése várható. A szőlőmagolaj előállító üzem tudomása szerint már működik, 
beindult, a gépeket letelepítették, bár csak 1-2 főnek ad munkát, de ennek is nagyon örülnek.  
Az oktatás területét érintve elmondja, hogy polémiát okozott a Bolyai Iskola egyházi 
fenntartásba adása, azonban a szülői és tantestületi bizalom, valamint az egyházmegye 
rendkívül korrekt hozzáállása azt bizonyította, hogy a döntés jó volt.  
Több közoktatási intézmény állami fenntartásba adása van folyamatban, ma írta alá a 
dokumentumokat a Rákóczi Iskola, a gimnázium és a kollégium vonatkozásában. 
Elmondható, hogy rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik a gimnázium iránt a római katolikus 
egyház részéről, a Rákóczi Iskola vonatkozásában pedig a szerencsi református 
egyházközösség irányából. Tehát ez a folyamat még nem biztos, hogy lezárult, azonban 
hozzáteszi, hogy az egyházakkal természetesen tárgyalni fognak, és a város véleményét is ki 
fogják kérni.  
Megalakult a szerencsi tankerület, melynek igazgatója Nyiri Tibor. Úgy gondolja, hogy a 
város központi szerepének megerősítését szolgálja, ha a tankerület élén szerencsi, volt 
pedagógus, közművelődési tanácsnok áll.  
Véleménye szerint jól döntött a testület, amikor az általános iskolát szétválasztotta, mert így a 
Bolyai Iskolát át tudták adni egyházi fenntartásba, a Rákóczi Iskola pedig egy internetes 
szavazáson a megye legjobb általános iskolája címet nyerte el. Szerencsi polgármesterként 
nagyon büszke arra, hogy egy ilyen szoros versenyben felülkerekedtek.  
Az oktatási intézmények vonatkozásában ismerteti még, hogy a fenntartási költségeket, a 
pedagógusok bérét, az oktatáshoz kapcsolódó költségeket az állam viseli majd, a működési 
költségeket, a takarító személyzet bérét pedig az önkormányzat. A tankerülethez 14 település, 
és 17 intézmény tartozik majd.  
A kultúra területét tekintve továbbra is megrendezésre kerülnek a hagyományos ünnepek, 
megemlékezések és programok, de megtalálhatóak az új kezdeményezések is. Nagyon jó 
színházi előadásokat láthattak, van már régiség vásár is, és különböző informatikai 
tanfolyamok, valamint a civil szervezetek is szerveznek jótékonysági rendezvényeket.   
Az önkormányzatnak át kellett vennie az államtól a Zempléni Múzeum fenntartását. Ezzel 
kapcsolatban több tárgyaláson van túl, ahol támogatásokról, költségekről és egyebekről 
alkudoztak az illetékesekkel. A szerencsi Zempléni Múzeum minisztériumi szinten nagy 
dicséretet kapott, s ez az ott dolgozók munkáját tükrözi. A továbbiakban az önkormányzatnak 
kell a múzeumot működtetni, sajnos a teljes bérköltséget nem kapták meg az államtól, de meg 
fogják oldani, hogy zökkenőmentesen működjön a múzeum, amelyhez hozzákapcsolják a 
cukormúzeumot is, és a jövőben úgy tervezik, hogy ehhez integrálják majd a csokoládé 
múzeumot is. Ezeket a lépéseket azért tervezik, hogy a városnak minél nagyobb 
idegenforgalmi vonzereje legyen, és a vendégek ne csak átutazók legyenek, hanem itt is 
maradjanak. A Zempléni Múzeumban digitális közmunkaprogram folyik, amelynek keretében 
40 főt foglalkoztatnak. Ez egy mintaprogram, az országban csak Ózdon és Kecskeméten 
található még ilyen. Az, hogy a program működtetője a következő évben újabb 40 fő 
alkalmazását tervezi, azt mutatja, hogy ez a közmunka jól működik.  
Az idei Csokoládé Fesztivál 23 millió forint költségvetéssel működött. A környéken élők 
körében volt némi feszültség, hiszen rendkívül nagy volt a zaj, de a több napos rendezvényt 
sikerült jól végigvinni, amelyért köszönetet mond mindenkinek.  
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A sport kapcsán megjegyzi, hogy amikor polgármester lett, fogadalmat tett az ifjúság és a 
sport mellett. Szerencsen 10 szakosztály működik, kifejezetten jól, kimagasló sportsikereket 
érnek el. Az edzők szinte mindegyike ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Az elért 
sikerekért köszönetet mond, kiemelve példaként a lövészeket, akik megyei és országos szinten 
is első helyezést értek el. A szerencsi csapat a megyét képviselte, három bolyais diák alkotta a 
csapatot, akik országos szinten harmadik helyezést is elértek.  
A testvérvárosi kapcsolatok terén ez az önkormányzat egyetlen szerződést kötött a 
horvátországi Podgorával, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ennek a kapcsolatnak a 
kialakítása már korábban elkezdődött, így ezt nem akarták megakadályozni, vagy félbehagyni. 
Ebben a folyamatban jelentős volt az egyéni kezdeményezés is. A horvátok már többször 
tettek itt látogatást. Megjegyzi, ő csak egyszer akart elmenni, de akkor rögtön le is robbant a 
busz.  
Szerencs részt vesz az EUROPART ifjúsági csereprogramban, melyet az évben Malchinban 
rendeztek meg. Jó érzés volt látni, hogy a programokon a szerencsi gyerekek „állták a sarat”  
2012-ben 142 fő tett állampolgársági esküt Szerencsen, főként Nyárádszeredáról. A 
nyárádszeredai testvérvárossal Bocskai István a kapcsolódási pont.  
A média kapcsán megjegyzi, hogy folyamatosan küzdenek az újsággal, amely átalakult és a 
jövőben is fog. Egy éve működik a Szerencsi Városi Televízió, amelynek van élőadása, és 
internetes hozzáférése is, a testületi üléseket felvételről láthatják a nézők. Eddig nem lehetett 
az önkormányzati üléseket figyelemmel kísérni.  
Szociális területen figyelni kell egymásra, az idősekre. Az idén tartották a nemzedékek 
találkozóját, köszöntötték a nyugdíjasokat, és ebben az évben először ünnepeltek együtt a 
nyugalmazott volt városi alkalmazottakkal. A fecskési Idősek Klubja pedig idén ünnepelte a 
20. születésnapját.  
Szerencs Város Önkormányzata 2012-ben 220 főt tudott foglalkoztatni a 
közmunkaprogramban. Ezzel csak az a baj, hogy ezért a munkáért hihetetlenül kevés, 47 ezer 
forint a fizetés. A közfoglalkoztatásban résztvevők szerinte hasznos munkát is végeznek, 
példa erre a Kossuth tér, a Rákóczi-várban található felújított vizesblokk, a vár belső 
udvarának burkolata, vagy a várkertben található vízikerék. Ezeket mind közmunkában 
csinálták meg. Úgy látja, hogy Szerencsen értékes munka folyik a közmunka keretében. 
Sajnos az önkormányzatnak nincs arra saját forrása, hogy a 47 ezer forintos bért kipótolja, de 
ezért változtattak a jövő évi közmunka programon, és tekintettel arra, hogy Kiss Attila 
alpolgármester nagyon gyakorlott a facsemeték nevelésében, ezért a TESCO mellett nem csak 
zöldséget, burgonyát fognak termeszteni, hanem facsemetéket is fognak nevelni, amelyet 
később értékesíteni fog a város, és ebből bevétele lehet. A közmunka programra 200 millió 
forintot kapott az önkormányzat. Ebből több mindent sikerült megvalósítani, például 
növényházat, vásároltak vetőmagokat, kéziszerszámokat, traktort, tartálykocsit, teherautót, 
126 m3 aszfaltot, megjegyzi, hogy ez utóbbi terület nem volt olyan sikeres. Ugyanis azzal a 
filozófiával fogtak neki az aszfaltozásnak, hogy nagyobb léptékű beruházás készül el, és nem 
úgy, hogy ha az összes bejavított kátyú után marad még anyag, akkor egyéb javításokat is 
elvégeznek. Az Erzsébet tér nagyon szépen elkészült, de ezért több helyen maradtak a 
bosszantó gödrök. A következő évben másképpen fogják csinálni, ugyanis újra beadták erre a 
programra is a pályázatot. A kapott aszfaltból a város utcáiban a kátyúzást fogják megoldani. 
A START munkaprogram téli foglalkoztatásában 40 főt foglalkoztattak, erre 24 millió forint 
volt, a mezőgazdasági projekt ez év végéig tart, amelyben 80 főt alkalmaztak, és 95 millió 
forintot kapott a város erre a célra. A belvíz-elvezetési programban 40 fő dolgozott, 38 millió 
forint volt erre a célra, a közúthálózat javításra 126 m3 anyagot kaptak, ebből főleg az 
Erzsébet teret javították ki. A program folytatódik 2013-ban is, kb. 70 millió forintot kap az 
önkormányzat erre a célra. A digitális közmunka program szervezője a MANDA, azaz a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum. A következő évben az egyéb értékteremtő munka alatt 
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szerepel a temetők rendbetétele, a körbekerítés, és 85 férőhelyes urnafal kialakítása. Ez kb. 
72-73 millió forint lesz. Összesen 227 főt foglalkoztatnak 290 millió forint értékben. 
Ugyanúgy lesz téli és mezőgazdasági foglalkoztatás, és a vízelvezető rendszernél szilárd 
burkolatú csatornákat fognak kialakítani, mert olyan gépre pályáztak, amellyel kockakő 
jellegű idomokat fognak tudni gyártani.  
A Kormány nem csak az oktatást, hanem a teljes közigazgatást is átszervezi. Ez a járások 
kialakításával kezdődik. Szerencs járási központ lett. Jelenleg járási biztosként a város volt 
jegyzője, dr. Ináncsi Tünde dolgozik.  
Megköszöni a figyelmet, és kéri, akinek észrevétele, kérdése van az jelezze.  
 
Kovács Pálné a Takta utcáról indokoltnak tartaná, ha szétnéznének a Tatay Zoltán utcán, 
mert az út járhatatlan állapotban van és az árkok rosszak. A Takta utcai telkek állapotára 
ismételten felhívja a figyelmet.  
 
Koncz Ferenc: Árkok kialakításában nem tudnak segíteni, de a telkek esetében más a helyzet. 
Az önkormányzat hozott egy olyan döntést, hogy semmilyen támogatásban nem részesül az, 
akinek nincs rendben a kertje, vagy a saját telke. Azonban úgy látszik, ennek nincs 
fegyelmező ereje.  
 
Egy hozzászóló arra hívja fel a figyelmet, hogy a város kereszteződéseiben a járdáknál nem 
megoldott az akadálymentesítés. Ez problémát jelent a mozgáskorlátozottaknak, a 
kerekesszékkel közlekedőknek, valamint a babakocsis kismamáknak.  
 
Koncz Ferenc szerint, ha újra lesz az önkormányzatnak aszfaltja, akkor a járdáknál ki kell 
alakítani egy kis lejtőt.  
 
Publik Albertné a Magyar utcáról arra panaszkodik, hogy a háza mögötti telektulajdonos 
portája szörnyű állapotban van, nagyon sok a piszok, a szemét, és megjelentek a patkányok is. 
A tulajdonost nem lehet kötelezni a rendbetételre? Felhívja a figyelmet arra, hogy a Hungária 
Biztosítónál már nem látszik a felfestett fehér csík, amely a járdát jelezte a gyalogosan 
közlekedők számára. Az egyértelmű jelzés hiányában az autók elfoglalják az egész területet. 
Nem lehetne ezt újra felfesteni? Észrevételezi, hogy a városban található közpadok ülőkéje 
nagyon piszkos, mert a fiatalok nem rendeltetésszerűen használják azokat.  
 
Koncz Ferenc kéri a jegyzőt, hogy a kérdéses portát nézze meg, és tegye meg a szükséges 
lépéseket. A Városgazda Kft. képviselőjét arra kéri, hogy a felfestést nézzék meg, hogyan 
lehet pótolni, illetve vizsgálják meg forgalomtechnikai szempontból, hogy lehet-e még járdát 
kijelölni a kérdéses részen. Az iskolaigazgatókat arra kéri, hogy a gyerekekkel beszéljenek 
arról, hogy ne üljenek a padok tetejére, és ne koszolják az ülőkét.  
 
Nagy Sándor a Bakó utcából arra kíváncsi, hogy a ravatalozóhoz vezető út mikor lesz rendbe 
téve?  
 
Koncz Ferenc szerint a Bakó utcába egy parkolóra is szükség volna a temető környékére. A 
tervek elkészültek, tehát van előre lépés, de még nem látszik, mert a csapadékvíz elvezetéssel 
együtt lesz az utca kialakítva. A jelenlegi pályázatban, amit már bemutatott sajnos most sem 
szerepel a Bakó utca. A következő évben a kátyúzás során mindenképpen figyelembe veszik 
az utcát. Ha a csapadékvíz elvezetésre lesz pályázat, azonnal meg fogják csinálni. A 
tervekben a teljes utca szerepel, de egyelőre nincs pénz rá. Arra viszont lesz jövőre, hogy a 
kátyúkat kijavítsák.  
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Ilauszky Endre felhívja a figyelmet a Hivatal köz szörnyű állapotára.  
 
Koncz Ferenc: A járdát rendbe kell tenni, a gyerekek is ott járnak fel a kollégiumba.  
 
Naszrai Gyula a Kilián utcából arra kíváncsi, hogy az utca végén található játszótér 
felújítását tervezi-e az önkormányzat? A cukorgyári irodaháznál, ahol most óvoda működik, 
az oldalsó bejárathoz szükség volna egy terelő korlátra, mert ha kijönnek az épületből a 
szülők a gyerekekkel, azonnal mennek át a Penny parkolóba, ahol valószínűleg a 
gépjárművüket hagyták. Ez így nagyon veszélyes.  
 
Koncz Ferenc: A játszótérrel kapcsolatban érdekes a helyzet, ugyanis nem önkormányzati 
területen fekszik. A magánterület új tulajdonosai egy vaskos igényt nyújtottak be az iránt, 
hogy az önkormányzat mekkora összeget fizessen ezért a területért. A tulajdonosok szerinte 
területalapú támogatási igényt nyújtottak be, s így rögtön kiderült, hogy azon a területen nincs 
földművelés. Ebből most feszültség van. Türelmet kér a lakosságtól, hogy a játszótér 
tulajdonviszonyait rendezzék.  
Azt nem tudja, hogy a cukorgyári irodaépülethez lehet-e korlátot felszerelni, de a felvázolt 
problémát lehet, hogy egy virágtartó is megoldaná. Sajnos hiába van pár méterre a zebra, 
mégsem használják az emberek. A Városgazda Kft. képviselőjét kéri, hogy a virágtartó 
kihelyezésének lehetőségét vizsgálják meg.  
Köszöni az észrevételeket, felvetéseket. Amit meg tudnak oldani, megteszik, a többi 
problémát feljegyezték, ilyen a Bakó utca problémája is. Ha lesz pályázat, megcsinálják. 
Köszöni a részvételt, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván, és mindenkit hív az 
adventi gyertyagyújtásra vasárnap. A továbbiakban a közmeghallgatást berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Barva Attila sk.    Koncz Ferenc sk. 
                                     jegyző                                                     polgármester  

 
 

Visi Ferenc sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


