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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme
Szendrő, Fő utca 16.

Jelen vannak

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai. Klára,
Jósvay István, Paszternák János József, Joó László, Kalász László képviselők.

Tanácskozási joggal a közmeghallgatás teljes tartaimán rész vett:
Dr. Istenes Ibolya jegyző
Kenézné Fóris Hilda aljegyző
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi vezető
Rescsánszki Béláné óvodavezető
Liptákné Spisák Beáta intézményvezető
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető

Meghívottak:
Juhász Roland Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. ügyvezetője
Dr. Bravics Ákos háziorvos

Érdeklődők a csatolt jelenléti ív szerint: 23 fő.

Tomorszki István polgármester megállapítja, hogya 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, így
ülésük határozatképes, és azt megnyitja.

1./Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi feladatellátásáról és a 2014. év költségvetéséről
előadó: Tomorszki István polgármester

Az elfogadott és megtárgyalt napirendi pontok.

2./ Közérdekű kérdések, bejelentések
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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közmeghallgatás tárgyában előterjesztett tájékoztatókat
egyhangúan el fog adj a.

1.Napirend
A képviselő-testület az első napirend keretében az önkormányzat 2013. évi feladatellátásáról
és a 2014. évi költségvetésről tárgyal.

Tomorszki István polgármester elhangzott szóbeli tájékoztatója a jegyzőkönyv me/lékletét
képezi.
Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogya napirend kapcsán előterjesztett
tájékoztatókat fogadja el.

2. Közérdekű kérdések, bejelentések

- Bányanyitással kapcsolatos tájékoztatás

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy Szendrőben bányanyitási tervek készítése zajlik. Mivel sok megtévesztő
információt hallanak a lakosok, ezért jelen ülésre meghívta Bányai Lászlót a Szuha 2000 Kft.
ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a lakosság ot a bányanyitással kapcsolatos tudnivalókról.

Bányai László Szuha2000 Kft. ügyvezetője
Köszönti a megjelenteket. Bemutatja cégét, így az elhangzottak alapján megtudhatják a
város lakosai azt, hogy szénbányászattai foglalkozó, kitermelési joggal rendelkező vállalatról
van szó, melynek szándékában áll a Szendrőben t fellelhető szén kibányászása. Elmondja,
hogy végeztek már próbafúrást, melynek alkalmával kiderült, hogy sokkal jobb minőségű
szén található város határában, mint amire eddig gondoltak. Jelenleg apróbafúrások
adatainak feldolgozása folyik. A bánya létesítése a környezetvédelmi engedélyeztetés
szakaszában tart, és csak az engedély birtokában nyitható meg. Felhívja a figyelmet arra,
hogya bányát lakossági igényre nem lehet megnyitni, tehát mindenképpen kereskedelmi
lehetőséget kell, hogy kiszolgáljon majd. Mindezek mellett Szendrő városának már csak az
iparűzési adó is nagy segítséget jelentene, hiszen 100.000 tonna szén után nagyjából
20.000.000. Ft összegű adót fizetne a cég. Továbbá megemlíti, hogy 30-70 főt tudnának
foglalkoztatni, megfelelő végzettséggel. Félelmei csak a környezetvédelmi értékek
jogszabályban meghatározott betartásával kapcsolatosan vannak, kéri a város
együttműködését, partnerségét.

Hudák József alpolgármester
Azzal a kérdéssel fordul Bányai László ügyvezető höz, hogy amennyiben megvalósulnak
terveik, a bánya feldo!gozó üzeme helyben lesz-e? Ugyanis számára az lenne a
legelfogadhatóbb együttműködés, ha város lakosainak is munkát adna az új létesítmény.

Bányai László ügyvezető
Elmondja, hogy nem cégük vezetősége fogja azt eldönteni, hanem felettes szervek, továbbá
elmondja, hogy nekik szándékukban áll Szendrőben létrehozni a feldolgozóüzemet, már
csak gazdasági megfontolásból is.

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
Érdeklődik, hogy például 30 fő foglalkoztatása esetén milyen időre szóló szerződések
jöhetnek létre, illetve hány hektárnyi területet fog megmozgatni a bánya létesítése és ha
vége a termelésnek rekultivációs folyamatokra van-e valamilyen garancia?
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Bányai László ügyvezető
Elmondja, hogy nem jelent mást, mint azt, hogy határértékeknek megfelelő a gyártás, azaz a
gyárba bekerülő szén végtermékeként értékes szénszármazék termelhető ki.
Hangsúlyozza, hogy a felhalmozott salakanyag nem lesz környezetkárosító hatású.

Bányai László ügyvezető
Tájékoztatása szerint, hogy akár egy emberöltőnyi, azaz 25-30 éves munkaviszony is
létrejöhet. A megmozgatott terültek összessége 340 hektár. A rekultivációs, azaz a táj
helyreállítási munkálatokról elmondja, hogy folyamatosan fogják azt végezni - ennek
garanciája az, hogya hatóság ezt megköveteli tőlük, és zálogba kauciót is le kell kötniük,
vagy értékpapírban, vagy készpénzben.

Gajdosné Tolnai Klára képviselő
Érdeklődik, hogy mit is jelent az pontosan az ún. tisztaszén technológia, mivel mindenhol
ezzel a kifejezéssel találkozik a bányanyitással kapcsolatban.

Paszternák János képviselő
Arról érdeklődne, mit jelent az, hogy japán technológiával dolgozzák fel a szenet?

Bányai László ügyvezető
Tájékozatja, hogy japánok által kifejlesztett 5. generációs Mitsubishi gyártmányú, speciálisan
bányászati célra kifejlesztett gépekkel történi majd a feldolgozás.

Kalász László képviselő
Megköszöni az ügyvezető úr tájékoztatását, és érdeklődik, hogy előre láthatóan mikorra
várható az engedélyeztetések után a bánya nyitása.

Bányai László ügyvezető
Tervezéseik szerint körülbelül másfél év múlva indulhatna a kitermelés.

Tomorszki István polgármester megköszöni a részletes tájékoztatást.

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.

Tomorszki István polgármester
Felkéri a jelenlevőket, hogy az elhangzottakkal, ill. minden, a lakosság ot foglalkoztató
kérdésekkel kapcsolatosan mondják el észrevételüket és véleményüket.

Pekár Árpádné szendrői lakos
Szociális problémákat említ, többek között a szociális tűzifa kiosztásával nem ér egyet,
hiszen véleménye szerint olyanok is részesültek ebben a juttatásban, akiknek nincs is
lehetőségük fával tüzeini. Sajnálatosnak tartja, hogya 201 O-es árvíz után, még most is
vannak olyan porták, útszakaszok, járdák ahol nem történt meg a helyreállítás. A GAMESZ
által gyártott járdalapokkal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon életveszélyesek, mivel
felületük nagyon csúszós.

Tomorszki István polgármester
Elmondja, hogy az árvízkárosult házakat nem az önkormányzatnak a kötelessége
helyreállítani, továbbá tájékoztatja a megjelenteket, hogyajárdák csúszósságát pedig a
közeljövőben a GAMESZ dolgozói megpróbálják megoldani, a járdalapok érdesebbé
tételéveI. A tűzifával kapcsolatosan elmondja, hogy azok részesültek ilyen támogatásban,
akik lakásfenntartási támogatásra jogosultak, további jogosultságokat pedig nem kell
vizsgálniuk.
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Pekár Árpádné szendrői lakos
A kóbor kutyák problémájára hívja föl a képviselő- testület figyelmét, miszerint sok beoitatlan,
beteg kutya van szabadon a városban veszélyt jelentve a gyerekekre, idősekre. Emellett az
orvosi rendelő gyógyszeríratási rendelési idejét is kifogásolja, véleménye szerint nem
kezdődik meg nyolc órakor a rendelés.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Elmondja, hogy az ebek eutanáziájára vonatkozó jogszabályok változtak, először
állatmenhelyre kell szállítaniuk a gazdátlan kutyákat, majd 15 nap múlva lehet csak eiaitatni
őket, ha nem jelentkezik a gazdájuk. Ez idő alatt az önkormányzatnak saját költségén kell
meg oldaniuk a kóbor ebek tartását, élelmezését, és az esetleges eiaitatás költségeit.
Megjegyzi, hogy nem csak városukban probléma a gazdátlan ebek helyzetének kezelése.

Dr. Bravics Ákos háziorvos
Elmondja, hogy megpróbál megoldást találni a gyógyszeríratás idejével kapcsolatban
felvetett problémára.

A hozzászóló Pekár Árpádné a választ elfogadta/ nem fogadta el.

Paszternák János József képviselő
Érdeklődik, hogy az Árpád úti közvilágítás korszerűsítése meg fog-e történni, illetve a járda
építésére lesz -e pályázati lehetőség a közeljövőben?

Tomorszki István polgármester
A közvilágítással kapcsolatosan tájékozatja, hogya napokban fog megvalósulni az Árpád úti
lámpatestek cseréje. A járdák építésére kevesebb lesz a forrásuk előre láthatóan, mert a
START munkaprogram költségvetése is kevesebbet enged meg.

A hozzászóló Paszternák János képviselő a választ elfogadta/ nem fogadta el.

Mivel több hozzászólás nem volt, Tomorszki István polgármester megköszönte a
megjelenést és a közmeghallgatással egybekötött várospolitikai ülést bezárta.
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