Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.470-12/2014/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. június 19-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, Heves János, Koncz Ferenc, Kiss Attila, dr.
Korondi Klára, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan hiányzik: dr. Gál András képviselő
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Deák Zsolt
- műszak ügyintéző
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Angyal Györgyné
- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Vajtó Lászlóné
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Sipos Attila
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Fazekas Lászlóné
- a Zempléni Múzeum igazgatója
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Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
Dr. Sável Katalin
- aljegyző
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Takács M. István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Nagy Sándor
- százados, a Szerencsi Rendőrkapitányság hivatalvezetője
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Szerencsi Hírek munkatársa
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető
Koncz Ferenc polgármester köszönti a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Dr. Gál András képviselő úr jelezte távolmaradását, mivel érettségiztet. Heves
Jánosról nem tudnak semmit, valószínűleg később csatlakozik a testületi üléshez. A
képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Köszönti az ülésen dr. Borbély Zsuzsanna járási
tisztifőorvos asszonyt, valamint Nagy Sándor százados urat, a Szerencsi Rendőrkapitányság
hivatalvezetőjét. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Dr. Bobkó Géza képviselő
legyen.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
111/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 19-i ülésének
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, módosítással.
(Heves János képviselő megérkezik az ülésre, a testület létszáma 8 fő.)
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Koncz Ferenc polgármester javasolja napirendre tűzni az írásban kiküldött napirendi
pontokhoz az alábbiak megtárgyalását is: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
támogatásának emelése, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása, a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet támogatásáról szóló előterjesztés
megtárgyalása. Javasolja, hogy azt a két napirendet vegyék előre, amelynél vendégelőadók
vannak, vagyis az ÁNTSZ és a rendőrség előterjesztését. Mivel a javasolt napirendhez nincs
más módosító javaslat, szavazásra bocsátja annak elfogadását.
Meghívó:
Szám: 80.470-12/2014/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. június 19-én (csütörtökön)
9,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.
Napirend:
1.) Városunk környezet-egészségügyi helyzetértékelése (ivóvíz, talaj- és levegőszennyezettség
tekintetében)
Előadó:
dr. Borbély Zsuzsanna járási tisztifőorvos
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
3.) Egyebek
- Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
-

-

-

-

-

A Szerencs 1961/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó:
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Zempléni Fesztivál támogatása
Előadó:
Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Javaslat az első lakáshoz jutók támogatása iránti pályázat elbírálására (zárt ülés)
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Előadó:
Tárgyalja:

dr. Sável Katalin aljegyző
Pénzügyi Bizottság

4.) Különfélék

Javasolt napirend:
1.) Városunk környezet-egészségügyi helyzetértékelése (ivóvíz, talaj- és levegőszennyezettség
tekintetében)
2.) Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.) Egyebek
- Szerencs 1961/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
- Zempléni Fesztivál támogatása
- Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
- Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
- Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása
- Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
- Szántó J. Endre ESZEI támogatása
5.) Különfélék

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
112/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 19-i testületi ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Városunk
környezet-egészségügyi
helyzetértékelése
levegőszennyezettség tekintetében)
Előadó: dr. Borbély Zsuzsanna járási tisztifőorvos

(ivóvíz,

2.) Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
Előadó: dr. Barva Attila jegyző, Nagy Sándor százados,
Rendőrkapitányság hivatalvezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

talaj-

a

és

Szerencsi

3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
4.) Egyebek
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4.1.Szerencs 1961/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4.2.Zempléni Fesztivál támogatása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4.3.Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4.4.Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
4.5.Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása
Előadó: Tóth István ügyvezető
4.6.Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
4.7.Szántó J. Endre ESZEI támogatása
Előadó: Koncz Ferenc polgármester, dr. Bobkó Géza igazgató főorvos
5.) Különfélék
6.) Javaslat az első lakáshoz jutók támogatása iránti pályázat elbírálására (zárt ülés)
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Koncz Ferenc polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy összevont ülésre kerül sor
déltől Legyesbénye, Mezőzombor és Bekecs képviselő-testületeivel, kéri, hogy ehhez szabják
a mai munka ütemét.
1. Városunk környezet-egészségügyi
levegőszennyezettség tekintetében)

helyzetértékelése

(ivóvíz,

talaj-

és

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Koncz Ferenc polgármester: Köszönti és felkéri dr. Borbély Zsuzsannát, hogy ismertesse
röviden az előterjesztést.
Dr. Borbély Zsuzsanna járási tisztifőorvos: A beszámolót a felkérésnek megfelelően
elkészítették, nem túl nagy terjedelemben. Az ivóvizes rész, amihez megfelelő mennyiségű
adat áll rendelkezésre, nem tartalmaz olyan problémákat, amelyről hosszasabban kellene
értekezni. A talaj- és levegőhigiénés rész azért nem túl hosszú, mert nincsenek objektív és
értékelhető adataik. Mindenképpen meg kell említeni a közterületek helyzetét, ez nem
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szerepel a beszámolóban. A közterületek helyzete vegyes képet mutat, egyes részeken
rendezettek a közterületek, de akadnak gazos, elhanyagolt területek is. A kérdésekre örömmel
válaszol.
Koncz Ferenc polgármester: Bizottság nem tárgyalta. Van-e kérdés, észrevétel az
anyaghoz?
Dr. Korondi Klára képviselő: A hulladékégetés problémájáról érdeklődik. Ez egy nagyon
káros dolog, van-e erről információ, hogy ez milyen gyakori, lehet-e ennek határt szabni. A
gazos területekkel kapcsolatban javasolja, tegyék kötelezővé, hogy mindenki tegye rendbe a
saját portáját, és a háza előtti területet. Aki ezt nem tudja megtenni, mert nem lakik ott, beteg,
idős, akkor ezt fel kellene mérni, és a városgazda kft. segítségével megoldani a problémát.
Lehet, hogy utcafelelősöket kellene kinevezni, akik ezt bejelentenék.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Az ivóvíz jód tartalmáról van-e adat? A struma, golyva, gyakori
betegség a régióban, ami a jódtartalommal is összefügg. A téli fűtéssel kapcsolatban
elmondja, hogy sokan mindent elégetnek a családi házakban, amit csak lehet, műanyagot,
mindenfélét, ami erősen szennyezi a levegőt.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A keleti ipartelep melletti gaztengerrel kapcsolatban már
folytattak tárgyalást. A Magyar Állam tulajdonában van, felszólítást fog kapni a terület
kezelője, hogy gondoskodjon a gaz levágásáról.
Heves János képviselő: Úgy véli, hogy összefüggés van a hulladékégetés és a hulladékudvar
működése között. A hulladékudvar működése szakaszos, és limitálva van az átvehető
hulladékmennyiség. Ezzel maximálisan nem ért egyet. Ha 500 kilógramm átvehető, akkor 520
kiló is lehessen ingyen átvehető. Ezen változtatni kellene.
Dr. Barva Attila jegyző: Jelenleg is hatályban van a köztisztasági rendelet, amely előírja,
hogy mindenki köteles az útszegélyig a saját portája előtti részt rendben tartani. Sokan erről
megfeledkeznek, ezúton is felszólítja a lakosokat, hogy ennek a kötelezettségüknek tegyenek
eleget. A hivatalnak is problémát okoz az egyes lakatlan, rendezetlen porták tulajdonosainak
felkutatása. Ebben a polgárőrség is segítséget szokott nyújtani. A városgazda kft. elvégzi a
porták rendbe tételét. Aki kora, vagy egészségi állapota miatt ezt nem tudja elvégezni, annak a
városgazda kft. számla ellenében elvégzi ezt a szolgáltatást.
Koncz Ferenc polgármester: A kommunális adót megszüntette a testület. Ennek az adónak a
fejében végezte el a város ezeket a szolgáltatásokat. A kommunális adó kb. 30 millió forintot
hozott. A szerencsiek 90-95%-a meg is teszi a kötelezettségét, néhány % csak, aki
elhanyagolja az ingatlanát. Az Egeli Zsolt által elmondottakhoz hozzáfűzi, hogy a 37-es
melletti terület kezelője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Velük folyamatos
közdelemben vannak, a mai napig is olyan területeket kell a városnak rendben tartani, ami
nem a város dolga. Nincs mit tenni, el kell végezni ezt a munkát, mert mindenki a városon
kéri számon, de ki fogják számlázni. A iparterületen és Szerencsen is vannak vállalkozások,
aki elhanyagolják a területüket, összedőlő félben vannak az épületeik. A hulladékudvar
kapcsán elmondja, hogy új szerződés alapján működik a hulladékudvar, de az információ
szerint az átvehető mennyiség és az oda bevihető hulladékfajták szempontjából a szerződés
nem változott.
A működés rendje változott csak. Megkéri Heves Jánost, hogy amíg beszél, ne csóválja a
fejét. Állandóan azt tapasztalja, hogy Heves János úgy tesz, mintha a polgármester hazudna.
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Ismét elmondja, hogy az ő információi szerint a nyitva tartás rendjében van változás,
ugyanazokkal a feltételekkel veszik át, mint eddig. Heves János mostanában kritika alá vonja
azokat a rendeleteket, amiket az előző vezetés idején ők hoztak meg, csak azért, mert most
más helyen ül. A hulladékudvarra bevitt hulladékot valami módon az önkormányzatnak kell
kezelni. Megpróbáltak komposztáló ládákat meghirdetni, odaadni az igénylőknek, hogy minél
szebb legyen a város. A város rendjéről, aki itt átmegy, mindenki csak szépeket mond, de
azért, mert a külső területeket nem látják. Pl. az ipari parkban már sok terület nem az
önkormányzat tulajdonában van. Ennek ellenére mindig az önkormányzatot keresik, az
önkormányzat 100% fölött teljesíti ezen a téren, pedig nem az ő dolguk lenne.
Dr. Borbély Zsuzsanna járási tisztifőorvos a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a kerti
hulladék elégetése nem nagy probléma, esetleg a szomszédokat zavarhatja, de
közegészségügyi veszélye jóval kisebb, mint a téli időszakban az, hogy mindennel fűtenek,
ami csak elégethető: gumival, műanyaggal. Bejelentés alapján a közegészségügyi hatóság
járhat el, és tettenérés esetén büntethet. A terület használója köteles gondoskodni a terület
rendben tartásáról, ehhez nem is kíván többet hozzáfűzni. A jóddal kapcsolatban elmondja,
hogy rutinszerűen nem vizsgálja a laboratórium, ennek utána fog nézni, és írásban tájékoztatja
dr. Bobkó Gézát.
Heves János képviselő kiegészíteni, korrigálni szeretné a polgármestert: nem minden
működik ugyanúgy, mint korábban a hulladékudvarban. Súlykorlátozás van megállapítva, az
afeletti mennyiségért fizetni kell. Korábban nem kellett fizetni. Vagyis ez azt jeleni, hogy van
változás. Úgy véli, hogy az SZMSZ nem tiltja a képviselőknek, hogy a fejüket csóválják,
bólogassanak, vagy tapsoljanak. Ő a nemtetszését fejcsóválással fejezi ki. Ha a polgármester
magatartáskódexet szeretne a részére előírni, szavaztassa meg a testülettel. Ő ezek után is ki
fogja fejezni a véleményét. Nem érti, hogy mi a polgármesternek a problémája vele, irritálja
minden mozdulata a polgármester urat? A lényeg, hogy akár tudnak róla itt, akár nem, akkor
is fizetni kell a bevitt hulladék után.
Koncz Ferenc polgármester: Csak arra szerette volna felhívni képviselő úr figyelmét, hogy
ez itt nem színház, hanem képviselő-testületi ülés. Heves János pedig állandóan színházat
játszik. Alapvető emberi viselkedési formák vannak, és ő szégyelli magát, hogy egy nála több,
mint 10 évvel idősebb embernek ezt el kell mondani. Arra szerette volna felhívni a figyelmét,
hogy adják meg egymásnak a tiszteletet. Ő mindig megadta a képviselő úrnak a tiszteletet.
Vannak verbális és nonverbális közlési módok. Ha valaki nonverbálisan avatkozik be másnak
a beszédébe, az ugyan olyan, mintha verbálisan tenné. Folyamatosan ezt teszi, kvázi
közbeszól, miközben hozzá beszél. Az általa gondolt legjobb módon, a rendelkezésére álló
információk szerint próbált válaszolni. Lehet, hogy nincs igaza, de be fogja hozatni a korábbi
rendeletet és megnézik, hogy mi a helyzet a hulladékudvarral kapcsolatban. Még azt is
hozzáteszi, hogy ő, ha egy kissé elragadtatja magát, utána elnézést kér. Ezt Heves János soha
nem tette meg, sőt kijelentette, hogy ezek után is így kíván viselkedni. Ez számára rendkívül
furcsa. Azt kéri, hogy az emberi alapon járó tiszteletet adják meg egymásnak. Egyébként egy
olyan témát vetett fel, amely nem is illeszkedik az előterjesztéshez, a főorvos asszonyt is
untatják vele. Mint polgármester el is engedhette volna a füle mellett a kérdést, mert nem
tartozik a napirendhez, de mégis válaszolt rá. A jövőben is azt fogja kérni, hogy várja meg a
másik mondandójának a végét, aztán fejtse ki a véleményét.
Kiss Attila alpolgármester: Ő is úgy véli, hogy korábban is volt korlátozás a bevihető
mennyiséget tekintve. Ez most is így van, pl. meg van határozva, hogy egy család egy éven
mennyi akkumulátort vihet be. Az ő információja is az, hogy ebben nem történt változás.
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Az önkormányzat által elfogadott rendelet mellékletében
van ez benne. A kardinális változás az, hogy mivel nem volt havi 640 ezer forint+Áfa a
hulladékudvar nyitva tartására, most Bekecs és Mezőzombor önkormányzatával közösen
üzemeltetik.
Koncz Ferenc polgármester: Javasolja, hogy vegyék tudomásul az előterjesztést, a
különfélék között még visszatérhetnek erre a témára. Szavazásra bocsátja a tájékoztató
elfogadását.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a „Városunk
környezet-egészségügyi helyzetértékelés (ivóvíz, talaj- és levegőszennyezetség tekintetében)”
című előterjesztést.
2. Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője levélben kereste meg Szerencs város polgármesterét a
térfigyelő rendszer hatékony működtetése érdekében.
A városban működő térfigyelő rendszer végpontja a Szerencsi Rendőrkapitányságon van kiépítve.
Annak érdekében, hogy a végponton aktív rendőr lásson el felügyeletet az Önkormányzat és BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság megállapodást kötött, melynek értelmében 2013. július
1. és 2014. június 30. napja közötti időszakra az Önkormányzat 3.468.000 forint összegű
támogatásban részesíti a rendőrséget. A támogatás „ellenértékeként” a szolgálaton kívüli, aktív
állományú rendőrök tartották ellenőrzésük alatt a térfigyelő rendszert.
Az együttműködés hatékony és zökkenőmentes volt, eleget tett a vonatkozó jogszabályi és adatvédelmi
előírásoknak.
A jövőre vonatkozóan javaslom, hogy az idén bizonyított rendszer fenntartása érdekében, a
Kapitányságvezető úr megkeresésének megfelelően 2014. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig
szóló támogatási szerződés megkötését, amely leszabályozza a támogatás nyújtásának feltételeit,
valamint a felhasználásról szóló tájékoztató és elszámolás módját.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a
határozatot meghozni szíveskedjenek! Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.
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Koncz Ferenc polgármester köszönti
Rendőrkapitányság hivatalvezetőjét.

Nagy

Sándor

századost,

a

Szerencsi

Nagy Sándor százados: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a térfigyelő rendszer
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek felügyeletét a Szerencsi Rendőrkapitányság látta
el, az erre vonatkozó megállapodás 2014. június 30-ával lejár, azonban továbbra is fontos
volna a szükséges a felügyelő személyzet biztosítása. Ezért tesznek javaslatot, és kérik, hogy
a következő egy évre is hosszabbítsák meg a szerződést.
Dr. Barva Attila jegyző: Jó döntés volt a térfigyelő rendszernek a rendőrség kezébe adása.
Javasolja a szerződés meghosszabbítását.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az önkormányzat támogatást
nyert pályázaton a rendszer bővítésére. A bizottság egyhangúlag támogatja határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A közbiztonság az egyik legfontosabb az emberek életének
minőségében. Személyes tapasztalatait idézi fel, úgy véli, hogy visszatartó erővel is bír, a
prevenció is fontos feladata a kamerarendszernek.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő
határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságot
3.468.000
forint összegű támogatásban részesíti, azzal, hogy a támogatás összegét kizárólag a Szerencsen
üzemelő térfigyelő rendszer
végpontján felügyeletet ellátó, Szerencsi Rendőrkapitányságon
szolgálatot teljesítő, aktív rendőri állomány díjazására fordítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, továbbá utasítja a
Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatás összegének átutalásáról a szerződésben foglaltak szerint
gondoskodjon.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: polgármester
jegyző
Pénzügyi Osztály vezetője

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
113/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a
következő határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságot
3.468.000 forint összegű támogatásban részesíti, azzal, hogy a támogatás összegét kizárólag
a Szerencsen üzemelő térfigyelő rendszer
végpontján felügyeletet ellátó, Szerencsi
Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő, aktív rendőri állomány díjazására fordítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, továbbá
utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatás összegének átutalásáról a
szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: polgármester
jegyző
Pénzügyi Osztály vezetője
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésemet az alábbiak szerint teszem meg:
41/2014. (II. 20.)
HATÁROZAT
Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
A Magyar Államkincstár a változásokat átvezette a törzskönyvi nyilvántartásban.
42/2014. (II. 20.)
HATÁROZAT
Tárgy: Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítésének módosítása
A szerződés módosítása megtörtént.
50/2014. (III. 04.)
HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
A támogatási igény beadásra került, 2014. március 27-én a hiánypótlás után az alábbi összegek
szerepeltek a pályázatunkban:
Igény összesen:

281 649 eFt

Támogatási
megnevezése:

igény A korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés 21 795
miatt – tárgyévben visszafizetendő összeg
eFt

Támogatási

igény Bér- és segélyfizetési kötelezettség

101 127
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megnevezése:

eFt

Támogatási
megnevezése:

igény

Támogatási
megnevezése:

igény

Támogatási
megnevezése:

igény

Támogatási
megnevezése:

igény

Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség

18 879
eFt

Élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség

21 371
eFt

Iskolaműködtetés

44 877
eFt

Derogációs projektben el nem számolható költségek

73 600
eFt

Igényünk pozitív elbírálásban részesült, de csak az utolsó jogcím került egyelőre támogatásra 36 800
eFt összegben, melyet 2014. május 10-én a részünkre átutaltak.
57/2014.(III.17.) Öt.
Határozat
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
A beiratkozás időpontja meghirdetésre került, és a meghatározott időpontban lezajlott a beiratkozás.
59/2014.(III.17.) Öt.
Határozat
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
A támogatási igényt a Magyar Államkincstáron keresztül határidőre benyújtottuk. A kérelem
elbírálása után 313 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, amely összeg május 20-án
megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a jelentésemet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez.
Dr. Bobkó Géza képviselő arról érdeklődik, hogy a Kisboldogaszony templom
toronyórájának a felújításával kapcsolatban van-e fejlemény, bár erről nem született határozat.
Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője: Nincs olyan szakember, aki meg tudná
vizsgálni a jelen állapotát és megállapítani, hogy a mi a hiba.
Koncz Ferenc polgármester úgy tudja, hogy egy új óra elhelyezése olcsóbb lenne, mint a
mostaninak a javítása. Ezt már többször is javították. Plébános úr is azt ígérte, hogy ők is
utánajárnak. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a jelentés tudomásul vételét.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
4. Egyebek
4.1. Szerencs 1961/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nagyhalász, Arany János u. 253. székhelyű BODROG-KEMI Kft. 2012. decemberében vételi
ajánlatot tett a Keleti Ipartelepen lévő Szerencs belterület 1961/3 hrsz.-u., Szerencs Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 1946 m2 területnagyságú beépítetlen földrészletre.
Ajánlatában a vételárat 3.000.000 Ft+ ÁFA összegben határozta meg.
Az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján a terület forgalmi értéke nettó 1.600 Ft/m2 egységár
figyelembe vételével összesen 3.113.600 Ft. + ÁFA.
Az ingatlan eladásra történő kijelölése a 2013. januári testületi ülésen került beterjesztésre, de az a
13/2013. (I.24.) Öt. határozat alapján lekerült a napirendről, az ingatlan értékesítésre történő
kijelölése nem történt meg.
Szóbeli egyezetés szerint a BODROG-KEMI Kft. vételi szándékát fenntartja, azzal, hogy az
értékbecslésben meghatározott nettó 3.113.600 Ft. vételárat elfogadja.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az 1961/3 hrsz.-u. ingatlan eladásra történő kijelöléséről, és az induló vételárról dönteni
szíveskedjenek.

Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy
2013 januárjában már volt napirenden ez a téma. Azóta nem volt más érdeklődő erre a
területre.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Korábban a vevő nem fogadta el
az akkori értékbecslést. Úgy tűnik, hogy most igen. Saját területre szeretne kerülni. Ha
elfogadja a vételárat, akkor egyhangúlag javasolják, hogy adják el neki, tartsák meg
Szerencsen ezt a vállalkozást.
Kiss Attila alpolgármester: A 2013-as vételár mennyi volt? Sokkal kevesebb volt?
Szabó Lászlóné osztályvezető: Három millió forint volt akkor a vételár, az értékbecslő által
megállapított ár 3 113 600 forint. Az értékbecslést megújították, nem emelkedett az ára az
ingatlannak, mert nincs ingatlanforgalom Szerencsen. Ez az ár a versenytárgyalás alapja lesz.
Ha nem lesz más, aki licitáljon, akkor ennyiért megvásárolhatja az érdeklődő.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás, észrevétel hiányában szavazásra
bocsátja határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Szerencs 1961/3 hrsz-u. ingatlan értékesítésre történő kijelölése
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Szerencs belterület 1961/3 hrsz-u. beépítetlen területet értékesítésre kijelöli. A
versenytárgyaláson az induló vételár nettó 1600 Ft/m2
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: jegyző

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
114/2014. (VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Szerencs 1961/3 hrsz.-u. ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Szerencs belterület 1961/3 hrsz.-u. beépítetlen területet értékesítésre
kijelöli. A versenytárgyaláson az induló vételár nettó 1600 Ft/m2
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: jegyző
4.2. Zempléni Fesztivál támogatása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs városa 1992, vagyis a Zempléni Fesztivál megszületése óta meghatározó helyszíne a
rendezvénysorozatnak, melynek megrendezéséhez Szerencs Város Önkormányzata mindig is anyagi
támogatást biztosított.
Idén 23. alkalommal rendezik meg a fesztivált, s a szervezők ebben az esztendőben is szeretnének
programot hozni Szerencsre. Tervezett program:
2014. augusztus 14. 19.00
TAIWANI KÉPEK - Taipei Filharmonia Kamarakórusa
Helyszín: Rákóczi-vár udvara. A belépés díjtalan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elismerve a Zempléni Fesztivál kiemelkedő szerepét a régió
programjai sorában, a korábbi évek hagyományát folytatva, pénzügyileg is támogassa a fesztivál
megrendezést. Javaslom, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzati rendezvények költségeire
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(11.2 melléklet) betervezett 11.814 ezer forint keretből 200 ezer forint támogatást biztosítson a
fesztivál szerencsi programjának megszervezéséhez.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Király Judit közművelődési szakreferens szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 23. éve
rendezik Zemplén településein a Zempléni Fesztivált. Idén egy tajvani énekkar látogatna
Szerencsre. A rendezvényre nem volna belépődíj, de a szervezők a korábbi években
megszokottak szerint 200 ezer forint támogatást kérnek a rendezvényhez. Egyébként ez az
összeg a város költségvetésében az egyéb rendezvényekre elkülönített 11 millió forintos
összegben be lett tervezve.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Visi Ferenc képviselő kéri, hogy az ilyen rendezvények szórólapjain legyen rajta, hogy a
belépés díjtalan. Mert sokan nem mernek elmenni, mert attól tartanak, hogy fizetni kell.
Koncz Ferenc polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
Döntési javaslat:
Tárgy: Zempléni Fesztivál támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta:
A Zempléni Fesztivál szerencsi programjának megszervezéséhez a 2014. évi költségvetésében 200 ezer
forint támogatást biztosít.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja, valamint
megbízza a Szerencsi Művelődési Központ igazgatóját, hogy a programok megvalósításához nyújtson
szakmai segítséget.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztályt, hogy a támogatási szerződés aláírását követően
gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 14.
Polgármester, SZMK igazgató

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
115/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: Zempléni Fesztivál támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
A Zempléni Fesztivál szerencsi programjának megszervezéséhez a 2014. évi költségvetésében
200 ezer forint támogatást biztosít.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja,
valamint megbízza a Szerencsi Művelődési Központ igazgatóját, hogy a programok
megvalósításához nyújtson szakmai segítséget.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztályt, hogy a támogatási szerződés aláírását
követően gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2014. augusztus 14.
Polgármester, SZMK igazgató

4.3. Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy önkormányzatunk a hagyományosan megrendezésre kerülő Semmelweis-napon a
vendéglátás költségeinek átvállalásával, valamint az egészségügyben dolgozók részére 1-1 db
fürdőbelépőjegy biztosításával a rendezvényt támogassa. A vendéglátás esetén a várható létszám 170
fő, az ajándék fürdőbelépőjegyek száma: 215 db.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Dr. Barva Attila jegyző: Az ESZEI igazgató főorvosa azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a július 2-án megrendezésre kerülő Semmelweis-nap költségeihez a
vendéglátás költségeinek átvállalásával és egy-egy fürdő belépő biztosításával járuljon hozzá
az önkormányzat.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását. Hozzáfűzi, ez nem csak az ESZEI rendezvénye,
hanem városi szintű rendezvény. Mindenki, aki Szerencsen az egészségügyben dolgozik, és
önkormányzati feladatot lát el, meghívást kap: pl. az ÁNTSZ, mentőszolgálat dolgozói is.
1984-ben alakult meg a rendelőintézet. Azokat a dolgozókat, aki azóta az intézetben
dolgoznak, külön fogják jutalmazni egy ajándékcsomaggal, valamint a nyugdíjasokat is
meghívják, vagyis a rendelőintézet is kb. 300 ezer forintot hozzátesz a rendezvényhez.
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Heves János képviselő: Milyen összeget jelent ez a város költségvetésének?
Király Judit közművelődési szakreferens: A megrendeléstől függően kb. 1500 Ft/fő az
étkezés. Az ingyenes fürdőbelépőjegynek a járulékköltsége (SZJA, EHO, ÁFA) 435 Ft.
Koncz Ferenc polgármester: Mivel nem lehet a pontos létszámot megbecsülni, hogy hányan
fogadják el a meghívást, ez kb. 400 ezer forint.
Király Judit közművelődési szakreferens kiegészítésként elmondja, hogy a vendéglátás
költsége szintén be van tervezve a városi költségvetésbe a rendezvények költségeihez,
valamint a Városüzemeltető Kft-nél meg van állapítva egy 1 millió forintos keret az
ajándékutalványok járulékköltségeinek fedezésére.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis-nap megrendezéséhez 170 fő
részére vendéglátás költségeinek átvállalásával, valamint az egészségügyi dolgozók részére 1-1 db
Szerencsi Fürdő és Wellnessházba szóló ajándékutalvány biztosításával járul hozzá.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Szerencs Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének; hogy az erre a célra megállapított 2014. évi kerete terhére 215 db
fürdőbelépőt bocsásson ki a Semmelweis-nap alkalmából.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: 2014. július 2.

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
116/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
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Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis-nap megrendezéséhez
170 fő részére vendéglátás költségeinek átvállalásával, valamint az egészségügyi dolgozók
részére 1-1 db Szerencsi Fürdő és Wellnessházba szóló ajándékutalvány biztosításával járul
hozzá.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Szerencs
Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetőjének; hogy az erre a célra megállapított 2014. évi
kerete terhére 215 db fürdőbelépőt bocsásson ki a Semmelweis-nap alkalmából.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: 2014. július 2.
4.4. Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Július 1-je a közszolgálati tisztviselők napja, amelynek alkalmából szeretnénk a polgármesteri hivatal
dolgozóit (60 fő) egy ebédre vendégül látni, valamint egy-egy ajándék fürdőjeggyel jutalmazni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Dr. Barva Attila jegyző: A Semmelweis-nap mintájára szintén egy fürdőbelépőt és egy
vendéglátást terveznek a jelenleg dolgozó köztisztviselőknek, valamint a nyugdíjas
kollégáknak.
Koncz Ferenc polgármester hozzáteszi, hogy az egy főre jutó költség kb. ugyanakkora, de
itt esetleg az étkezéshez felajánlás is lesz.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tagjainak többsége
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők napja
megrendezéséhez 60 fő részére vendéglátás költségeinek átvállalásával, valamint a hivatali dolgozók
részére 1-1 db Szerencsi Fürdő és Wellnessházba szóló ajándékutalvány biztosításával járul hozzá.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy az erre a célra megállapított 2014. évi kerete terhére 60 db
fürdőbelépőt bocsásson ki a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából.
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Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: 2014. július 2.

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
7
0
1

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:
117/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők napja
megrendezéséhez 60 fő részére vendéglátás költségeinek átvállalásával, valamint a hivatali
dolgozók részére 1-1 db Szerencsi Fürdő és Wellnessházba szóló ajándékutalvány
biztosításával járul hozzá.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Szerencsi
Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetőjének, hogy az erre a célra megállapított 2014. évi
kerete terhére 60 db fürdőbelépőt bocsásson ki a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: 2014. július 2.
4.5. Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. február 20. napján tartott testületi ülésén Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 40/2014 (II.20.) számú határozatával elfogadta a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
2014. évre szóló üzleti tervét.
A gazdasági évben bekövetkezett, az üzleti terv összeállításakor még nem látható változások miatt
azonban kérem a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. üzleti tervének módosítását, melynek
értelmében a 2014. évre elfogadott 86.049 eFt tervezett támogatásának további 25.000 eFt-tal történő
megemelését javaslom.
A Városgazda Kft. útkarbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásához nem képes elegendő
fedezetet előállítani. A tárgyévre tervezett útkarbantartási munkálatok során célszerű, ha a gazdasági
társaság lesz a szerződő fél, ezáltal jobban biztosítható a kivitelezői érdekképviselet. A
közmunkaprogram keretében idén ez a tevékenység nem biztosítható, így kénytelen hozzá az
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önkormányzat saját forrást biztosítani. Ezen szerződéses kötelezettségek biztosítása érdekében
javaslom tehát azon alapítói döntés meghozatalát, melynek értelmében a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évre biztosított támogatását a Képviselő-testület 111.049 e Ft-ban állapítsa meg.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a
határozatot meghozni szíveskedjenek!

Tóth István ügyvezető: Az előterjesztés pontosan megfogalmazza, hogy mire kérnek 25
millió forint támogatást. A Gyár utcai szervizúton a gépláncos aszfaltterítésre 15 millió
forintot, valamint 10 millió forintot az anyag- és eszközvásárlásra, mert ezt most a Start
munkaprogram nem támogatta.
Koncz Ferenc polgármester: Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, megnyitja a napirendi
pont vitáját.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Mindenképpen támogatandó a mellékutak rendbe tétele. Kéri,
hogy ha beleférne a keretbe, akkor a Malom utca elején az uszodával szembeni útszél
állapotát rendezzék. Alakítsanak ki normális parkolót, mert egész nap, hétvégén is ott állnak
az uszodába járók autói. A lakókat zavarja ez az állapot, és rendezetlen ez a kb. 50 méteres
szakasz.
Heves János képviselő: Mi a fedezet a költségvetésben erre a 25 millió forintra?
Felelőtlenség lenne vakon megnyomni az igen gombot.
Koncz Ferenc polgármester: Ez az összeg be van tervezve a fejlesztési soron a
költségvetésbe. Ez egy betervezett pénz, melyet átadnak a kft-nek, hogy ezt a munkát végezze
el. A Gyár utca két szervizútját, és a Bakó utcát rendbe fogják tenni. Már rég megkezdődött a
szervizúton a munka, az egyik oldalon a végéhez közeledik a szegélykövezés. A helyszíni
bejárás során kiderültek a NIF által elkövetett hibák. Vízpangások vannak, több helyen, pl. a
Bakó utca és a Huszárvár utca sarkán. Az, hogy ennek domborzati okai vannak, vagy a NIF
tervezési hibát követett el, nem tudja. Információi szerint domborzati okai vannak.
Megvizsgálták a problémát Tóth Istvánnal, van is lehetőség egy utólagos feltöltéssel javítani a
helyzeten. Majd meglátják, hogy ez orvosolja-e a problémát. Meglátása szerint a kft. az
útépítés során nagyon körültekintően járt el. De ilyenkor mindig vannak megjegyzések,
kívülállók el fogják mondani, hogy mit csináltak rosszul, majd az egyik médiafelületen
szavazást indítanak, hogy miért nem jó. Ehhez már hozzászoktak. A munkatársai erőn felül
dolgoznak, a város előrefelé halad ezen a téren. Egy dolgot nem tud elintézni: hogy rávegye a
vizet, hogy felfelé folyjon.
Dr. Takács István képviselő: Az áteresz magasságát nem is lehet lecsökkenteni, de ez jó is,
mert fekvőrendőrként fog szolgálni. Nem fognak tudni sietni az autósok. Negyven éves
problémát old meg az önkormányzat a két szervizútnak a rendbetételével. Sok kritika éri a
várost a két szervizút miatt. Adják oda a városgazda kft-nek a pénzt. Ha külső céggel
csináltatnák, minimum ötven millió forint lenne csak az egyik oldal elkészítése. Már a munka
nagy része készen van, kész a tükör, az útperemek, ha 15 millió van tervezve, akkor a
városgazda kft. keresett a városnak 30-35 millió forintot. Csak minél hamarabb legyen kész.
A másik oldalon több probléma lesz, mert ott nincs árok, ami a csurgalék esővizet elvezesse,
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különben bemegy a házakba a víz. Még a nyáron csinálják meg, és negyven éves problémát
oldanak meg.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Az ott lévő, szintén kritikus állapotú járdák helyzetén ebből
a pénzből tudnak-e javítani?
Tóth István ügyvezető: A Start közmunkaprogramból elkezdték gyártani a burkolóelemeket.
A kapubejárókhoz nagy teherbírású elemeket terveztek, a járdákra vékonyabb elemek
készültek, és ezek már rendelkezésre állnak. Amikor az út aszfaltozása elkészül, ill. azzal
párhuzamosan elkezdik a kapubejárók és a járdák burkolását. Ezek az anyagok pályázati
támogatásból készültek el, a városnak nem kerül pénzébe.
Koncz Ferenc polgármester: Folyamatosan készülnek a burkolóelemek. Elkezdik a
városban – elsősorban – a járdák burkolását. A 25 millió forintban 10 millió forint az
általános kátyúzásra, 15 millió a Gyár út két szervizútjára lesz fordítva. Ebben a Bakó utca
nincs benne. Aki járt a környéken, láthatta, hogy a Bakó utcán jelenlegi is munka folyik. Az a
szavazás, amire korábban utalt, a munka felénél történt. Szeretné a szavaztató tudomására
hozni, hogy a munka még nincs befejezve. Várják meg, hogy elkészüljön a munka, aztán
kezdjenek ilyen szavazásokba. Tudnak róla, hogy kátyúk vannak az utakon, azon dolgoznak,
hogy készen legyen. A Bakó úton a végső aszfaltozás elkezdéséhez időnek kell eltelnie. A
felbontott talajnak meg kell süllyednie, eső kell, hogy érje, olyan földtani mozgásoknak kell
lezajlani, ami időt vesz igénybe. Ha egy tavaszi aszfaltozást elsiettek volna, akkor az egészet
kezdhetnék újból. Tudja, hogy az újságírók mindenhez értenek, és mindenhez a legjobban, de
néha nem lenne baj, ha kérdeznének. Szóval megvárták, hogy bizonyos földtani folyamatok
végbemenjenek, aztán kellenek újabb engedélyeztetések, hogy pl. a csurgalékvizet is el tudják
vezetni. A nagy vizeket az árok kiválóan elvezeti, de a kisebb hibákat csak akkor fedezték fel,
amikor először esett nagy eső. Az éven ezeket megcsinálják. A Bakó utcán folyik annak
tervezése, hogy hol és hogyan legyenek a folyókák, de arra is oda kell figyelni, hogy hol
mennek a vízvezetékek, hogy később ne kelljen összevágni az utat. Ezeket télen nem lehet
megcsinálni. Ennek a munkának az előkészítése folyik, nyár végén, szeptemberben ez meg
fog oldódni. A Kassa utcán is el kell ugyanezt végezni. Ez nem volt a pályázat része, saját
erőből kell elvégezni. A szervizút déli részén a fák veszélybe kerültek, a folyókát a nyárfák
sorában kellene elkészíteni. Hívtak szakembert, hogy készítsen el terveket, amint ez meglesz,
össze fogják hívni a lakókat mindkét oldalról, és egyeztetni fognak, milyen munkafolyamatok
várhatók. Kéri, türelemmel várják ki a végét, nem tudnak rajta gyorsítani. Köszöni a Gyár
úton élőknek az eddigi türelmét, és kér még egy kis türelmet, mert szeretné, ha jó minőségben
készülne el a munka.
(Kiss Attila alpolgármester távozik az ülésteremből, a testület létszáma 7 fő)
Dr. Takács István képviselő: A Magyar utca–37-es kereszteződésében rossz helyen van az
esővíz levezetés csonkja. Már jelezte ezt a problémát. Kéri a jegyzőt, hogy amíg jótállásos az
út, addig szóljanak a NIF-nek, hogy 5 méterrel tegyék arrébb, mert akkor nem megy olyan
hamar tönkre az út. Korábban volt róla szó, hogy 4 sávos lesz a 37-es, talán a Sárgaborházig.
Aztán mégsem úgy volt, most megint napirenden van. Kb. két hónapja jelentkezett a TV2,
hogy mi a véleménye neki, és a Gyár utca lakóinak arról, hogy megrepednek a falak a
hatalmas átmenő kamionforgalom miatt. Előtte vezették be Tokajnál a súlykorlátozást és az
elterelést, vagyis elmennek a kamionok Cigánd felé. Szerinte így nem lesz semmi a
négysávúsításból, mert alig van átmenő kamionforgalom Szerencsen. Biztos, hogy idevalósi
jelentette ezt be a tévénél, de ezzel nagyobb bajt okozhat, mert nem látja összességében a
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dolgokat. Előtte gondolkozzon már el az, aki ilyet csinál, hogy milyen nagy bajt okozhat a
városnak. Nem is repednek a falak, nincs is nagy kamionforgalom.
Visi Ferenc képviselő: Örül a terveknek. A régi 2. körzet képviselői korábban mindig azzal
kampányoltak, hogy a Bakó utcát csinálják meg. Volt néhány kisebb kérése, reméli, hogy
Tóth Istvánék nem feledkeznek meg róla.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Jobb lett volna, ha hamarabb megismerhetik az előterjesztés
részleteit, mely utcákat érinti ez a felújítás, akkor nem lett volna ennyi kérdés. 100%-ban
egyetért azzal, hogy a Gyár utcát és a Bakó utcát meg kell csinálni, de még nem kapott választ
a feltett kérdésére a Malom utcával kapcsolatban.
Tóth István ügyvezető: Az uszoda előtti terület állami közút, minden fajta beavatkozást (pl.
parkoló kialakítása) engedélyeztetni kell az Állami Közútkezelővel.
Koncz Ferenc polgármester: Indítsák el ezt a folyamatot. Később egyeztessenek róla.
Érdeklődik, hogy a kátyúzás hogy halad?
Tóth István ügyvezető: A Vörösmarty utca 2/3-a készen van, a Ságvári utcát készítik elő. Az
útfelújítási programot eljuttatja a képviselőknek. Azzal kezdték az éven, ami tavaly kimaradt.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő
határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
támogatását 2014. évre 86.049 e Ft. helyett 111.049 e Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat költségvetését jelen
döntésnek megfelelően módosítsa a költségvetést, melyben a „Fejlesztések” soron a támogatás
fedezete biztosított.
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét jelen döntésnek megfelelően
módosítsa.

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
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118/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a
következő határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit
Kft. támogatását 2014. évre 86.049 e Ft. helyett 111.049 e Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat
költségvetését jelen döntésnek megfelelően módosítsa a költségvetést, melyben a
„Fejlesztések” soron a támogatás fedezete biztosított.
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét jelen döntésnek
megfelelően módosítsa.
Felelős:
Határidő:

Kft. ügyvezetője
azonnal

4.6. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2014. február 20-i ülésén vette
napirendre a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítást. Ekkor csupán a jogszabályi
változásokból eredő módosítások (szakfeladatok helyett kormányzati funkció kódok) átvezetésére volt
lehetőség, azonban más pontban is szükséges módosítani az intézmény alapító okiratát, amelyet
azonban a köznevelési intézményekre vonatkozó jogszabályok óvoda esetén csak július-augusztus
hónapban engednek meg a fenntartónak.
A módosítás az intézmény feladatait érinti. Az oktatási intézmények állami átvétele után a
gyermekétkeztetés továbbra is az önkormányzatok kötelező feladata maradt. Az óvodán mint egyetlen
megmaradt önkormányzati köznevelési intézményen keresztül történik az étkezési térítési díjak
beszedése az óvodások, a kollégiumi diákok és a Rákóczi iskolába járó gyerekek vonatkozásában.
Annak érdekében, hogy ennek a feladatának pénzügyi, könyvelési szempontból meg tudjon felelni,
szükséges az alapító okiratban az ide vonatkozó kormányzati funkció kódokat felvenni:
096020 Iskolai étkeztetés
096030 Kollégiumi étkeztetés
A módosítás az óvodába járó gyermekek és az óvodapedagógusok mindennapi életét semmilyen
formában nem érinti.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. (3) bekezdés c) pontja szerint a fenntartó júliusaugusztus hónapok kivételével nevelési évben az óvoda feladatait nem változtathatja meg. A törvény
83. § (3)-(4) pontjai szerint a fenntartónak a feladat megváltoztatással kapcsolatos döntése előtt be
kell szereznie az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét, amelynek
kialakításához 15 napot kell biztosítani.
A fenntartó a fenti módosításokról július utolsó munkanapjáig dönthet.
Az óvodai alkalmazottak és a szülői szervezet megkapta a módosítási javaslatot, és jóval a 15 napos
határidő lejárta előtt írásban eljuttatta egyetértő véleményét az önkormányzathoz, így nincs akadálya
annak, hogy a képviselő-testület a jelenlegi testületi ülésen döntsön a módosításról, amely 2014.
augusztus 31-én lép hatályba.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Király Judit közművelődési szakreferens: Egyetlen pontban módosítanák az óvoda alapító
okiratát. Amikor az állam átvette az oktatási intézményeket, az étkeztetési feladat az
önkormányzatnál maradt. Az óvoda maradt az egyetlen önkormányzati fenntartású
köznevelési intézmény, amely szintén lát el gyermekétkeztetési feladatot. A kollégium és a
Rákóczi iskola tanulóinak az étkezési térítési díj beszedése és ennek technikai, pénzügyi
kezelése az óvodához került. Ezt a két kormányzati funkció kódnak nevezett tevékenységet
(Iskolai intézményi étkeztetés, Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása)
fel kell venni az alapító okiratba, hogy pénzügyileg, könyvelésileg rendben legyen. Ez a
módosítás az óvodások, és az óvodapedagógusok mindennapjait nem érinti, ez egy pénzügyi
feladat. Mivel ez feladatbővülést jelent az óvoda számára, le kellett folytatni azt a
véleményeztetési eljárást, amit a köznevelési törvény ilyen esetekben előír. Az óvoda szülői
munkaközössége és az alkalmazotti közössége ezt a módosítási javaslatot megkapta, 15 napos
véleményezési határidővel. Mivel ezt határidő előtt teljesítették, lehetőség volt rá, hogy ezt a
mostani testületi ülésre előterjesszék. A képviselő-testületnek egyébként július 30-ig kell erről
dönteni.
Koncz Ferenc polgármester: Tehát ez egy adminisztratív kötelezettség.
Heves János képviselő: Az szerepel az anyagban, hogy az óvoda az egyetlen megmaradt
köznevelési intézmény. Ez valóban így van? Van még egy oktatási intézménye a városnak, a
Rákóczi Iskola.
Koncz Ferenc polgármester: Az állam már átvette tavaly a Rákóczi iskolát. Az
önkormányzat csupán a működtető, felel a gázért, vízért, egyéb költségekért. Egy
magyarországi iskolának a fenntartója vagy az állam, vagy egyház, vagy alapítvány lehet. A
Rákóczi iskola fenntartója az állam.
Heves János képviselő: Fel van rá készülve az óvoda, hogy elvégezze ezt a komoly munkát?
Van-e erre apparátusa, felkészült szakembere?
Koncz Ferenc polgármester: Ugyanaz az ember végzi a feladatot, aki eddig, csak a
szervezeti felépítést változtatják meg a törvényeknek megfelelően.
Király Judit közművelődési szakreferens: Az iskolában az iskolatitkár, a kollégiumban a
kollégiumi titkár szedi be a térítési díjat, mint eddig. Azonban az ő pénzügyi ügyintézésük
nem az önkormányzathoz tartozik, nem is tudnak mit kezdeni ezzel a pénzzel, ezért átadják az
óvodának, mert a szakfeladat az óvodánál van. A másik két önkormányzati intézményhez, a
múzeumhoz és a művelődési központhoz nem is kerülhet ez a feladat.
Koncz Ferenc polgármester: A magyar közszférában bekövetkezett kardinális változások
miatt időbe telik, amíg minden átvezetésre kerül a megfelelő helyre. Erről van most szó.
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július
26. napján, 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat „10. Gazdálkodási besorolás” és „20. Az intézmény jogállása” pontja
jogszabályi változás miatt törlésre került ezért a további pontok számozása értelemszerűen
módosul.
2.) Az alapító okirat korábbi 23. pontjának számozás 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint
módosul:
21)
Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
3.) A 2013. július 26-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szerencsi Óvoda
és Bölcsőde 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ......./2014.
(..... .....) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
..../2014. (........) Öt. határozatával hagyta jóvá.
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a
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nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1)

Az intézmény neve:

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

2)

Az intézmény alapfeladata:
óvodai nevelés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja
szerint

3)

OM azonosító:

4)

Az intézmény székhelye:

202645
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

5)

Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.

6)

Az intézmény alapító szerve:
Szerencs Város Önkormányzata

7)

Az alapítás ideje:

8)

Az intézmény fenntartója:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

9)

Jogelőd intézmények:

2011. augusztus 1.

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde
10)

Ellátandó közfeladat:
óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése
alapján,
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján

11)

Intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján

12)

Működési köre:

Szerencs

13)

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2,
Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2,
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2,
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város
Önkormányzatát illeti meg.

14)

Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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15)

Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

16)

Irányító szerv vezetője:
polgármester

17)

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §
alapján)

18)

Az intézmény képviseletére jogosultak:
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott

19)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti foglalkoztatás
munkaviszony

20)

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
Szerencs, Rákóczi út 128. sz.(székhely):
Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:

21)

345
160
160
25
50

Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
Államháztartási szakágazati besorolás:

851020 Óvodai nevelés

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350
091110
091120
091130
091140
096010
096020
096030

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát
veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ......./2014. (....) Öt.
határozatával hagyta jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
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SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
119/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013.
július 26. napján, 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat „10. Gazdálkodási besorolás” és „20. Az intézmény jogállása”
pontja jogszabályi változás miatt törlésre került ezért a további pontok számozása
értelemszerűen módosul.
2.) Az alapító okirat korábbi 23. pontjának számozás 21-re módosul, szövege az alábbiak
szerint módosul:
21)
Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
3.) A 2013. július 26-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
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ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
119/2014. (VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 119/2014. (VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§
(1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal
az alábbi alapító okiratot adja ki:
22) Az intézmény neve:

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

23) Az intézmény alapfeladata:
óvodai nevelés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a)
pontja szerint
24) OM azonosító:

202645

25) Az intézmény székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
26) Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
27) Az intézmény alapító szerve:
Szerencs Város Önkormányzata
28) Az alapítás ideje:

2011. augusztus 1.

29) Az intézmény fenntartója:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
30) Jogelőd intézmények:
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Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde
31) Ellátandó közfeladat:
óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése
alapján,
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján
32) Intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján

33) Működési köre:

Szerencs

34) A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2,
Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2,
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2,
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város
Önkormányzatát illeti meg.
35) Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
36) Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
37) Irányító szerv vezetője:
polgármester
38) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § alapján)
39) Az intézmény képviseletére jogosultak:
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott
40) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti foglalkoztatás
munkaviszony
41) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
Szerencs, Rákóczi út 128. sz.(székhely):

345
160
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Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:

160
25
50

42) Szakmai alaptevékenysége: óvodai nevelés és ellátás, bölcsődei ellátás
Államháztartási szakágazati besorolás:

851020 Óvodai nevelés

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350
091110
091120
091130
091140
096010
096020
096030

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 31-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde 153/2013. (VII. 26.) Öt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119./2014.
(VI.19.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
4.7. Szántó J. Endre ESZEI támogatása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa levélben arról
tájékoztatott, hogy az egynapos sebészetre beszerelt steril légkondicionáló berendezés – bár a
próbaüzem során megfelelően működött – a nyári melegben nem tudja biztosítani az elvárt
hőmérsékletet (18-20 °C) a műtőben. Konzultáltak szakemberekkel, és így megoldás is született a
problémára, melyet főorvos úr részletesen bemutat a levelében, azonban ennek költségei vannak,
amely összesen bruttó 2.118.728 Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.
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Koncz Ferenc polgármester: Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos úr megkereste egy kéréssel.
Az ESZEI új szárnyának kialakításakor a légkondicionálást elméretezték, ezt kellene rendbe
tenni, ehhez kb. 2 millió forintra van szükség.
Dr. Bobkó Géza képviselő, igazgató főorvos: A műtőben 18-20 foknak kell állandóan lenni,
ami a nyári melegben nem volt biztosított. Műszaki szakemberrel megvizsgáltatták.
Kiépítettek egy plusz depót, ami biztosítja a megfelelő hűtést. Muszáj volt megcsináltatni,
mert anélkül nem lehet műteni.
Koncz Ferenc polgármester: Kicsire tervezték a hűtőfolyadék mennyiségét. Ezt túlterheli a
szivattyút, mert állandóan mennie kell, egy idő után letilt, kikapcsol. Pillanat alatt felmegy a
hőmérséklet, ami műtét közben megnehezíti a körülményeket. A fejlesztési soron meg van ez
az összeg, terveztek erre a területre fejlesztést, habár nem erre a feladatra. Magas színvonalú
műtéteket végeznek, elismert szakemberek dolgoznak itt, rendkívül jó mutatókkal.
Dr. Korondi Klára képviselő: Támogatja a javaslatot. Jó érzéssel tölti el, hogy tudja az
önkormányzat támogatni az egészségügyet.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Egynapos sebészet steril légkondicionáló berendezésének bővítéséhez támogatás nyújtása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántó J. Endre Egyesített és Szociális
Intézet egynapos sebészetének steril légkondicionáló berendezésének bővítéséhez a szükséges
2.118.728 forintot biztosítja.
Felelős: Pénzügyi Osztály
Határidő: azonnal

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
120/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: Egynapos sebészet steril légkondicionáló berendezésének bővítéséhez támogatás
nyújtása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
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Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántó J. Endre Egyesített és
Szociális Intézet egynapos sebészetének steril légkondicionáló berendezésének bővítéséhez a
szükséges 2.118.728 forintot biztosítja.
Felelős: Pénzügyi Osztály
Határidő: azonnal
5. Különfélék
Dr. Barva Attila jegyző: Dr. Bobkó Géza 2014. évi 5 havi képviselői tiszteletdíját kéri
átcsoportosítani az alábbiakra: 2 havi összeget a Beteg Gyermekekért Alapítvány javára, 1
havi összeget a Nyárutó Nyugdíjas Klubnak, 1 havi összeget a Városi Nyugdíjas Klubnak, 1
havi összeget a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak ajánl fel.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a felajánlást.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
121/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: dr. Bobkó Géza képviselő tiszteletdíjának átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület dr. Bobkó Géza képviselő 2014. évi képviselői tiszteletdíjának
átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület 5 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a
képviselő:
- 2 havi összeget a Beteg Gyermekekért Alapítvány (számlaszám: 11734145-20020141),
- 1 havi összeget a Nyárutó Nyugdíjas Klub (számlaszám: 55800037-17000136),
- 1 havi összeget a Városi Nyugdíjas Klub,
- 1 havi összeget a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány (számlaszám: 55800037-19000053)
javára ajánl fel.
Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a
2014. évi költségvetés módosítását készítse elő.
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Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
a 2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

Dr. Barva Attila jegyző: Heves János 2014. február-március havi tiszteletdíjának
átcsoportosítást kéri: Balics Ferenc szerencsi mozgáskorlátozott személy részére villamos
működtetésű kerekesszék beszerzéséhez az önrész fedezésére.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a felajánlást.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
122/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Heves János képviselő tiszteletdíjának átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület Heves János képviselő 2014. évi február-márciusi képviselői
tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület 2 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összeget a
képviselő Balics Ferenc szerencsi mozgáskorlátozott személy részére (MKB: 1030000210474379-49010012) villamos működtetésű kerekesszék beszerzéséhez, az önrész fedezésére
ajánl fel.
Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a
2014. évi költségvetés módosítását készítse elő.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
a 2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

Dr. Barva Attila jegyző: dr. Egeli Zsolt alpolgármesteri költségtérítése terhére bruttó 75 ezer
forintot kíván átcsoportosítani. A Szerencsi Művelődési Központ szervezeti keretei között
szervezés alatt álló 2015. évi Szerencs-Rodostó zarándoklat tárgyi feltételeinek biztosítására
40 ezer forintot, valamint a Szerencsi Művelődési Központ javára a 2014. évi Országos
Csokoládé Fesztivál élelmiszeripari szekciójának támogatására 35 ezer forintot kíván
felajánlani.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a felajánlást.

33

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
123/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: dr. Egeli Zsolt költségtérítésének felajánlása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi alpolgármesteri
költségtérítés felajánlásához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület dr. Egeli Zsolt alpolgármester költségtérítése terhére Szerencs Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében bruttó 75.000 Ft-ot a személyi kiadásokból a
dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből az alpolgármester az alábbi szervezetek
javára ajánl fel:
- Szerencsi Művelődési Központ szervezeti keretei között
Szervezés alatt álló Szerencs-Rodostó zarándoklat
2015. évi tárgyi feltételeinek támogatására
40.000 Ft
- Szerencsi Művelődési Központ javára a
Csokoládéfesztivál élelmiszeripai szekciójának támogatására
35.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

Koncz Ferenc polgármester a továbbiakban tájékoztatást nyújt az elmúlt időszak
történéseiről. Az SZVSE férfi labdarúgó csapata bronzérmet szerzett a megyei II. osztályú
bajnokság keleti csoportjában. Úgy véli, hogy a cél egy kicsit magasabban van. A megyei
bajnok női kézilabda-csapat tagjai átvették a megyei kézilabda szövetség elnökétől az
aranyérmeiket, a csapatot vendégül látták az önkormányzat nevében. Gratulál nekik.
A múlt héten lezajlottak az általános iskolai ballagások és óvodai évzárók. A tanévzárók az
előző héten és a napokban zajlanak. A szóbeli érettségi vizsgák zajlanak a középiskolákban.
Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója polgármesteri felterjesztésre Apáczai Csere Jánosdíjat vehetett át, amely a legrangosabb szakmai kitüntetés, amit pedagógus kaphat.
Megszervezték a városi pedagógusnapot, amelyre a város összes aktív és nyugdíjas
pedagógusát meghívták. Újabb cserkészcsapat alakult Szerencsen a református egyház
keretein belül, amely Bocskai István nevét vette fel.
Több Pro Urbe-díjas városi kitüntetett hunyt el az elmúlt hetekben: Lapis László
nyugalmazott gimnáziumi igazgató, Zemlényi Béla nyugalmazott pedagógus, és Ondresik
Imre, aki Rozsnyó város korábbi polgármestere volt abban az időszakban, amikor a
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testvérvárosi szerződést megkötötték. A város mindhárom elhunyt temetésén képviseltette
magát. Kéri, hogy egyperces néma felállással tisztelegjenek emlékük előtt.
Elhunyt Csíki Sándor nyárádszeredai tanár, író, aki többször járt Szerencsen, és itt tette le az
állampolgársági esküjét is.
Megtartották a Hősök napi megemlékezést Szerencsen és Ondon május 23-án. Újból átadták a
zeneiskola épületét. Hozzáteszi, nem értett azzal egyet, hogy megszűntetik a pályázat miatt a
Csalogány Óvodát. Sajnos nem tudott ezen változtatni. Végül úgy döntöttek, hogy
megvalósítják a beruházást, mert nem lehetett tudni, mikor lesz legközelebb ilyen pályázati
lehetőség. A tervezés során nem voltak körültekintőek, a kivitelezésben is voltak problémák.
Nem terveztek hangszigetelést az épületbe, így alkalmatlan volt zeneiskolai oktatásra.
Gondolt rá, hogy jogi útra terelik ezt a kérdést, de inkább a probléma saját erőből történő
megoldását választotta. Profi szakemberekre bízták a munkát. Sőt a nagy termekből kis
próbatermeket alakítottal ki, új hangszigetelt falakat húztak fel. A zeneiskolai tanárok
elégedettek. Segítségükre volt a miniszteri támogatás, de több millió saját erő is kellett,
összességében több mint 9 millió forintot költöttek rá. Most már lehet ott zeneiskolai oktatást
folytatni.
Május 30-án ünnepelték a városi nyugdíjas klub 25 éves születésnapját. Annak idején ezt
Lukács Illés alapította. Tavaly a Nyárutó Klubnak is volt ünnepsége a 15. éves évfordulóra.
Május 31-én az óvodásoknak volt gálaműsora, a Művelődési Központ szervezett köré
gyermeknapi programokat is. Ismét kiderült, hogy a művelődési ház színházterme nem
alkalmas ekkora létszámú közönség befogadására. Végül szabadtérre kitették a rendezvényt,
és az esőt is megúszták. El kell gondolkodni azon, hogy a városban egy olyan kulturtermet
kell létrehozni, ami képes ekkora létszámot befogadni. Tokajban átadták a polgármesterek
borát, Kiss Attila alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot. Június 4-én felavatták a
Szerencsi Országzászlót, Ekker Róbert alkotását. A rendezvényen jelen volt, beszédet
mondott Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Aki Szerencs
történelmével foglalkozott, tudnia kell, hogy 1920-ban az akkori szerencsi önkormányzat
felemelte szavát a trianoni békediktátum ellen. Aki elmegy Erdélybe, a Felvidékre, vagy a
Délvidékre, annak látnia kell, hogy a magyarságnak van egy közös ügye. Ennek a közös
ügynek a megnyilvánulása itt Szerencsen a Szerencsi Országzászló. Senki ne gondolja, hogy
ez egy felesleges rongyrázás, pénzkidobás. Az önkormányzat támogatást nyert pályázati
pénzből, és szerencsi emberek munkájából készült el. A hivatal előtti dísztér minden egyes
köve szerencsi emberek keze munkájával lett elkészítve a városgazda kft. telephelyén, az
összes kőműves munkát a közmunkások készítették. A teljes kialakításban, virágosításba a
szerencsi közmunkások vettek részt. Rendkívül büszke rá, ahogy ez elkészült.
Bebizonyosodott, hogy képes rá a város, hogy saját erőből tud ilyet csinálni. Jelen volt,
amikor feltették a zászlórudat, és akkor is, amikor a koronás turulmadarat. Kérte az ügyvezető
urat, hogy minden embere legyen ott az átadáson és az azt követő állófogadáson, mert ez az ő
kezük munkája. Gratulál hozzá, köszöni mindenkinek a munkáját.
Volt még egy egyedi eset, amelyről szeretne most beszélni. Pünkösdkor kiköltöztettek valakit
az albérletéből, és ez port vert fel a városban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
kiköltöztetett személy valamikor az önkormányzat alkalmazottja volt közmunkában, önmaga
mondott fel, új állást ajánlottak neki, de azt nem vállalta el. Megkereste a volt bérbeadó is, aki
őt nagyon érdekes dolgokról tájékoztatta. Fel volt háborodva a bérbeadó, hogy miért
avatkoznak az ő ügyükbe bele. Közölte, Sárkány László úgy tájékoztatta, hogy a polgármester
ebben a kérdésben ezt, meg azt fog tenni. Szeretné megkérni Sárkány Lászlót innen az
önkormányzat üléséről, hogy a polgármester személyét ne használja ilyen ügyekben, mert
egyrészt nem is kérdezte meg őt erről, másrészt, ha megkérdezte volna, akkor se adott volna
engedélyt, hogy egy harmadik embernek egy ilyen jogi vitában a polgármester személyét
használja fel. Nem tartja ezt tisztességesnek, nem tartja jó ízlésűnek. Jön az önkormányzati
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kampány, és folyamatosan érzi az ügyeskedést. A Heves János által felvetett hulladékudvar
kérdésében elmondja, hogy közben behozták a korábbi és a mostani szerződést, nem lát benne
különbséget, de kéri a jegyzőt, hogy ismertetesse.
Dr. Barva Attila jegyző: Azok a dolgok, amelyek gyógyszertárban leadhatók, valamint a
gumiabroncsok, amik autókereskedésben elhelyezhetők kerültek ki a szerződésből, mivel ezt
már jogszabályi változás lehetővé teszi. Minden más esetben maradt a súlykorlátozás a
korábbiak szerint.
Koncz Ferenc polgármester: A nyitva tartás rendje változott, minden más változatlan,
információi szerint. Ezt a szerződést nem az önkormányzat kötötte, a működtető a Zempléni
ZHK Kft. a szerződés csak átfutott az önkormányzat előtt.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Nem testületi hatáskör ennek a szerződésnek a megkötése,
de mivel az előző időszakban voltak anomáliák, ezért került testület elé, hogy teljes
nyilvánosságot kapjon az elfogadása. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Szerencsi
Járásbíróság elutasította a piac területével kapcsolatos keresetet, amelyben a felperesek azt
kérték, hogy a bíróság mondja ki, hogy a piac területének egy része az ő tulajdonuk. Azonban
az ítélet nem emelkedett jogerőre, mert megfellebbezték a felperesek, a Miskolci Törvényszék
fog ebben dönteni. Valószínűleg ebben az önkormányzati ciklusban már nem lesz meg a
döntés, így a piaccal kapcsolatos pályázatról, fejlesztésről nem lehet szó.
Dr. Korondi Klára képviselő: Szeretne mindenkit meghívni szombaton 10 órára a
református egyházba, a református nőszövetségi konferenciára. A nőszövetségük
zászlóavatását fogják elvégezni, a névadó Gerendai Anna, Rákóczi Zsigmond második
felesége, II. Rákóczi Ferenc üknagyanyja. Mindenkit várnak felekezeti hovatartozás nélkül,
férfiakat és nőket is.
Heves János képviselő: Mennyi ingyenes fürdőjegyet bocsátott ki a város az idén, és
mennyien vették ezt igénybe? Lehet, hogy nem is tud most erre választ adni Takács István
ügyvezető úr, és nem is kell, hogy most választ adjon erre.
Koncz Ferenc polgármester: A város egyet sem bocsátott ki.
Heves János képviselő: Most lett megszavazva, hogy 170 darabot bocsátanak ki az ESZEInek! Az mindegy, hogy a város bocsátja ki, vagy a testület felhatalmazása alapján az
ügyvezető. Ez csak formai kérdés. Hol tart a Rákóczi iskola átadásának folyamata? A
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban olyan információi vannak, hogy nem működik
normálisan. A hulladékgyűjtő szigetekre kommunális hulladékot is kiraknak, és emiatt a
szelektálás nem megfelelően történik. Ez igaz-e? Olyan megkeresés érkezett hozzá a lakosság
részéről, hogy a kátyúzás során csak akkora részt marjanak fel, amit meg is csinálnak aznap.
Beleszaladnak az autók a felmart részekbe. Nem tartja helyénvalónak, hogy egy testületen
kívüli személynek innen üzengetnek. Keresse meg a polgármester ezt az urat, és beszéljék
meg. Ne mondjon ilyen színpadias kijelentéseket, miközben a másik személy nincs itt. Vegye
fel vele a kapcsolatot. Ne innen üzengessen. A kiköltöztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy
többször beszélt a jegyzővel, és azt az információt kapta, hogy a polgármester magához vette
ezt az ügyet, és a polgármester el fogja intézni. Úgy tudja az érintett személytől, hogy annyi
volt az elintézés, hogy aláírattak vele egy papírt a hivatalban, hogy nem kér munkát a
közfoglalkoztatásból. Azt gondolja, hogy ha egy polgármester ennyit tud megtenni egy
szerencsi lakos érdekében, hogy aláírat egy papírt, hogy kér-e közhasznú munkát vagy nem,
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az alibizés. Az a kérése, hogy munkát adjanak neki, ne alibit biztosítsanak maguknak. Ő
személy szerint emberi érzelmektől vezérelve szállást adott ennek az embernek, nem
tanácsokat, hogy kit keressen meg, és munkahelyszerzésben is közreműködött. Ha ő, mint
egy egyszerű szerencsi állampolgár ezt meg tudja tenni, akkor egy polgármester
hatványozottan többet tud tenni ebben az ügyben. A jegyző azt mondta, hogy az úr nem volt
közfoglalkoztatásban, de volt, csak onnan el lett engedve. Szeretne egy kicsit több pénzt
keresni, mint 47 ezer forint. Az ő segítségével szerzett magának egy jobb állást. Nem akar
magának ezzel babérokat szerezni. A polgármesternek nem az a feladata, hogy annak
üzengessen, aki közreműködött ebben, meg nem az a feladata, hogy lenyilatkoztassa, hogy
nem kér munkát, és ezzel ő már fedve van. Ezt nem tartja jó módszernek. Egy aktív és
ütőképes polgármesteri feladat nem ebben kell, hogy megnyilvánuljon. Próbált segíteni ennek
a családnak, két gyerekük van, elég szerencsétlen sorsúak. A bank elvette a miskolci
lakásukat, ezért kényszerültek albérletbe, amit a 47 ezer forintjukból nem tudtak fizetni. A
bérbeadó meg kirakta őket az utcára. Azt, hogy ez jogszerű volt, vagy sem, nem az ő feladata
eldönteni. De ahogy ez el lett rendezve a hivatal részéről, ezt abszolút embertelennek tartja.
Nem ez lett volna a helyes megoldás. Nagyobb empátiával kell rendelkezni az itt élő emberek
sorsa iránt. Talán máshogy gondolkodik az életről az, akinek nincsenek anyagi gondjai,
másképp az, akinek vannak. Ezeknek az embereknek segítséget kell adni, nem mindenféle
nyilatkozatokkal lefedezni magukat. Nem kívánta ezt szóba hozni, de mivel még meg is rótták
azt, aki a közönség tájékoztatásával segítséget próbált nyújtani ennek az embernek,
kipellengérezik, ezt nem tartja jó módszernek. Nem volt szándéka ezt szóba hozni, de szóba
került, muszáj volt neki is ezeket elmondani. Ebben a kérdésben lehet mindenfélét mondani,
de nem az számít, hogy ki mit mond, hanem hogy ki mit cselekszik. És itt nem történt
cselekvés, hanem pótcselekvés volt. Zeneiskola: többször elhangzott, hogy a zeneiskolát az
elődök terveztették meg, és nem volt hangszigetelés. A kivitelezés során ez nem derült ki?
Nem lehetett volna közben megcsinálni? Akkor nem került volna ennyibe. Elhangzott, hogy
gondolkodtak a jogi lépésen. Ez a legkönnyebb: jogi lépéseket tenni. Ezeket a problémákat
meg kell előzni. Ha utólag volt rá mód, menet közben is lett volna rá mód. A műszaki
osztályon ugyanazok az emberek dolgoznak, mint régen. Akkor nem vették észre, az kár, de
menet közben nem tudták volna javítani? Mivel a polgármester őt megfedte, hogy ne csóválja
a fejét, ő is azt kéri a polgármestertől, hogy ne legyenek ilyen színpadias megnyilvánulásai,
hogy üzenget a televízió nyilvánosságán keresztül. Nem esik le az aranygyűrű a polgármester
kezéről sem, ha megkeresi ezt az embert és leül vele beszélni. Ő nem prókátora ennek a
személynek, csak magánemberként mondta el a véleményét.
(Kiss Attila alpolgármester visszajön az ülésterembe, a testület létszáma 8 fő.)
Koncz Ferenc polgármester: A hozzászólásából jól látszott a képviselő úrnak, hogy nem
prókátora ennek a személynek. Ő nem keresi ezt az embert. Azt kérte, ne hivatkozzon a város
polgármesterére, hogy ezt, meg azt fog tenni. Azért tette ezt, mert korábban őt megvádolták
az egyik szerencsi honlapon, hogy nem veszi fel a tiszteletdíjat, csak a számlájára utaltatja.
Egy fillér fizetést fel nem vett, innen a hivatalból utalták a különböző civil szervezetek
számlájára. Úgy tüntették fel, hogy a polgármester hazudik. Ezt már nem tűrte ezért,
feljelentést tett a rendőrségen, akik meg is találták azt a személyt, aki ezt írta. Lett volna egy
szembesítés, amit az illető nem vállalt. Legalábbis őt így tájékoztatták a rendőrségen. Innentől
kezdve ő keresse ezt az embert? Az illető egyszer sem kereste meg őt. Négy darab újságot
adott ki eddig, most már a nevét is aláírja. És mindenféle dolgokat állít róla, amit nem
követett el, sőt esze ágában sem volt elkövetni. És ebben a kiköltöztetési ügyben is kevesli a
polgármester tevékenységét. Egy nap alatt a végzettségének megfelelő munkát szerzett az
illetőnek az első alkalommal, amikor bejött hozzá. Nem küldték el a munkahelyéről, hanem
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magától ment el. Véleménye szerint nagyon sokat ártottak ennek a családnak azzal, hogy a
televízióban felolvasta a főszerkesztő úr, hogy milyen állapotban hagyta ott a lakást, mit
mondott a főbérlőjének, stb. stb. Arra lenne kíváncsi, hogy bárki ad-e nekik ezután albérletet a
városban. Azt is felajánlotta az úrnak, hogy amíg közösen albérletet keresnek nekik, addig a
városi raktárban elhelyezhetik az ingóságaikat. Úgy tájékozatta őt az úr, hogy van hol
aludniuk. Régebb óta ismeri a családot, többször gyűjtöttek nekik ruhaadományt. Kéri, hogy
képviselő úr nem hívja fel az ő figyelmét, mint gazdag ember figyelmét, mert úgy értette,
hogy erre célzott képviselő úr. Ha Heves János őt gazdag embernek nevezni, akkor ő minek
nevezze Heves Jánost? Nem gondolja azt, hogy bármikor is ne lett volna benne megfelelő
empátia a nehéz sorsú emberek iránt. Azt az érintett úrtól is megkérdezheti. Tájékoztatták őt
vasárnap arról, hogy mi történt, de akkor nem volt Magyarországon. Azonnal informálódott a
családról, informálódott a főbérlőt illetően. Felvette vele is a kapcsolatot. Úgy érzi, egy nehéz
emberi sorsot használnak más célokra. Megpróbáltak minden módon segíteni a dologban.
Hívta telefonon az érintett urat, de nem vette fel a telefonját. Amikor hétfőn este megtalálta az
urat, és kérdezte, miért nem vette fel hétfőn a munkát, azt mondta, a kutyáját kellett elvinnie
valahová. Megkérte, hogy kedden jöjjön be a hivatalba hozzá, és mondja el legalább azt, miért
nem vette fel hétfőn a munkát a városi konyhán. Nem tudja, hogy egy polgármester mit tud
még tenni. Neki nincsenek vállalkozásai, ahol jó fizetésért el tud helyezni embereket. Azt
gondolja, hogy mind a közmunka területén, és minden olyan területen, ami az
önkormányzathoz tartozik, lehetőséget biztosítottak neki. Ha a csodatevés hatalmával
felruházzák, akkor talán többet is tudna tenni ebben az ügyben.
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondja, biztos, hogy nem szelektíven gyűjtik a
hulladékot. Sokszor a szelektív hulladékgyűjtők is felelősök ezért, mert nem azt teszik bele,
ami ki van írva. Rákóczi iskola ügye: az önkormányzat meghozta azt a döntést, amit
meghozhatott. Arra várnak, hogy a miniszter úr aláírja az iskola átadásával kapcsolatos
nyilatkozatot. Legutolsó információi szerint még nem írta alá. Úgy tudja, történt egyeztetés a
kormányzat és a püspök úr között, volt, amikor ilyen, volt, amikor olyan irányt vett az ügy.
Várnak az utolsó döntésre. A fürdőjegyekkel soha nem az volt a probléma, hogy kaptak ilyet a
város dolgozói. Az volt a baj, hogy volt olyan, amikor ezeket a fürdőjegyeket elkezdték
másolni, amikor a polgármester aláírásával mentek ki, és senki nem tudta, mennyi ment ki
belőle. Most a testület dönt, Heves János is volt, amikor támogatta, volt, amikor nem
támogatta. Nem a gyakorlat a baj, hogy ezzel támogatják a város dolgozóit, hanem hogy
ellenőrizetlenül adták ki korábban a jegyeket. Meg lehet kérdezni Király Judittól, hogy mi
történt. Kéri, üljön ki az előterjesztői asztalhoz, és mondja el, hogy az előző időszakban mi
volt ezzel a probléma.
Király Judit közművelődési szakreferens: Az volt a probléma korábban, hogy nem a fürdő
által kibocsátott szigorúan sorszámozott jegy volt kiadva, hanem házilag lett elkészítve,
tulajdonképpen egy tiszteletjegy, aminek nem volt meg a pénzügyi és járulékbefizetési
háttere. Neki ennyi információja van, mert a bírósági ügy teljes menetét nem ismeri.
Koncz Ferenc polgármester: Abban egyetért Heves Jánossal, hogy ez nem lehetett túl nagy
összeg, de a városban jogi munkát végzők győzték meg őt arról, hogy ez helytelen gyakorlat.
Voltak más ügyek is, apróságok, de egyes esetekben törvényi elmarasztalás is történt.
Dr. Barva Attila jegyző: A tények miatt szeretné ismertetni azt a jegyzőkönyvet, és annak is
csak a tartalmi részét, amit Galambos László úrral vettek fel. Aljegyző asszony és ő volt jelen
még. „Galambos László szerencsi lakos kijelentem, hogy Szerencs Város Önkormányzata
által felajánlott közfoglalkoztatási lehetőséggel nem kívánok élni. Kijelentem, hogy a
korábbiakban megindított munkafelvételi eljárás során a személyes adataim kezeléséhez
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hozzájárultam, azonban a közfoglalkoztatásra irányuló munkaszerződést nem kívánom aláírni,
az eljárás további lefolytatásában nem kívánok részt venni. A munkahely biztosításra irányuló
kérelmemet kérem, tekintsék tárgytalannak, mivel az elhelyezkedésem megoldottnak látszik
saját erőből.” A hivatalnak ennyire volt szüksége ahhoz, hogy ezt közzé tudják tenni, és a
munkaügyi központ felé el tudják intézni, hiszen ott már elindult egy eljárás. Az ügyfél külön
kérte, hogy az alábbi mondatot írják bele a jegyzőkönyvbe: „Továbbá ezúton is köszönöm
polgármester úr segítőkészséget és türelmét, valamint a hivatal által biztosított
közreműködést.” Erre tanú az aljegyző asszony is.
Visi Ferenc képviselő: Úgy tudja, a képviselők mindig mások baját, kritikáját szokták
tolmácsolni a hivatal és a polgármester felé, amire választ várnak. Ha most a polgármestert
vagy az önkormányzatot bárki bántja, és ez nyilvánosságra kerül a városban, akkor erre
ildomos válaszolni, még akkor is, ha ez nem a testületi ülésen hangzik el, hanem csak úgy a
tudomásukra jut. Az önkormányzat igyekszik mindenkinek segíteni, nem válogat. Örül neki,
hogy Heves János kisegítette ezt az embert, lakást adott neki, reméli, hogy munkát is szerez
számára. Ehhez csak tapsolni tud. Ha az önkormányzat segítsége nem volt jó, hátha Heves
János segítsége jó lesz, ehhez sok sikert kíván.
Kiss Attila alpolgármester: Kevés a hulladéksziget a városban. A Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás, amelynek Szerencs is része, egy KEOP pályázat kapcsán várhatóan
újabb 10 hulladékgyűjtő szigetet fog létesíteni a városban. Ezelőtt 5-6 évvel alig használta
valaki ezeket. Hála Istennek olyan nagy lett az igény, hogy egyre többen használják. A
legnagyobb gond a PET palackokkal van. Innen is felhívja a lakosok figyelmét, hogy a
palackokat össze kell taposni, mert különben hamar megtelik az edényzet. Necc-zsákostól
viszik ki a palackot, és nincs összetaposva. Már hetente kétszer üríti a szolgáltató az
edényeket.
A kiköltöztetéssel kapcsoltban az alábbi szavak hangzottak el, amit szeretne kiemelni:
színpadiasan viselkedik a polgármester, alibizés folyik, a hivatal embertelenül intézte ennek
az embernek az sorsát. Úgy véli, hogy az inkább a színpadias, amikor egy ilyen helyzetben
lévő ember mellé kiáll valaki nyilatkozni a televízióban. Ő ott Heves Jánost látta nyilatkozni,
vagyis ő volt a színpadias. Ahhoz, hogy miért lakoltatták ki Miskolcról, nekik semmi közük.
Lehetne itt visszautalni a szocialisták által bevezetett devizahitelre, ami miatt elveszítette a
lakását, és más emberek is hasonló helyzetbe kerültek. A városban olyan híreket hallani, hogy
egyesek arra törekednek, hogy az Avasról kiköltöztetett fészekrakós családokat akarják
beöltöztetni Szerencsre. Ezek nagy létszámú családok, akik annak idején csalással jutottak az
Avason lakáshoz. Ezeknek a családoknak a szerencsétlen sorát akarják kihasználni, hogy
utána szavazótáborhoz jussanak.
(dr. Takács István képviselő távozik az ülésről, a testület létszáma 7 fő.)
Heves János képviselő: Próbálja humorosan felfogni, amit Kiss Attila mondott. Felháborítja,
amit a jegyző felolvasott: az illető elé odatettek egy papírt, felhívták telefonon, hogy jöjjön be,
írja alá, ő meg aláírta Nem tud az az ember ilyen szabatosan fogalmazni. Ezzel dicsekszenek
is, inkább titkolják el! Ez a megoldása a polgármesteri hivatalnak? Emberileg teljesen érthető,
hogy nem 47 ezer forintért akar dolgozni, hanem többért. Az, hogy az ő közreműködésére
vagy sem, de tény, hogy kapott egy álláslehetőséget. Igaz, beszélt egy helyi vállalkozóval,
hogy adjon neki munkát, de nem tudja, hogy tényleg neki köszönthető-e, hogy felvették.
Péntektől fel fogják venni arra a munkahelyre. Semmiféle olyan szándéka nem volt, hogy
valami módon kihasználja ezt a helyzetet. Még a végén azt fogják kitalálni, hogy ő lakoltatta
ki, hogy utána tudjon neki segíteni, és dicsekedhessen ezzel. Polgármester úr elmondta, hogy
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vasárnap tudomást szerzett róla, hétfőn informálódott, de akkor kedden miért nem kereste
meg? Miért kellett megvárni, hogy ő szóljon a jegyzőnek, hogy ne küldjék el innen a
recepcióról? Elküldték innen azzal, hogy nincs bent a polgármester, amúgy is csak a jövő
héten lesz fogadóórája. Nem a polgármester kereste meg ezt az embert. Ha ő a polgármester,
és hétfőn már tud róla, akkor kedden az az első dolga, hogy megkeresse ezt az embert,
behívja, és beszél vele. Lényegtelen, hogy ő, hogy segített, neki nem volt semmi érdeke,
szándéka, hogy ezt kihasználja. Máskor ne adjanak rá lehetőséget, hogy kihasználhassa az
önkormányzat tehetetlenségét. Neki sokkal nagyobb öröm lett volna, ha az önkormányzat
tudja elhelyezni. Ő nem 47 ezer forintos munkát talált neki. A polgármesternek nincs
lehetősége, neki pedig van, hogy megkeressen egy szerencsi vállalkozást? Ennek az embernek
a szakács szakmáján kívül ötféle jogosítványa van. Reméli, hogy sikerül megállnia a helyét.
A hulladékudvar működtetésével kapcsolatban elmondja, látja a szerződésben, hogy most is
300 kilogramm a határ, és korábban is ennyi volt. De korábban soha nem kellett megmérni.
Most dekára megmérik, és a 300 kg felett fizetni kell. Rend van, fegyelem van. Ahogy Pintér
Sándor is megmondta. Nem tartja jó dolgoknak, hogy most meg kell mérni.
Még egyszer elmondja: szóba sem hozta volna a kilakoltatás ügyét, ha nem úgy állítják be,
mintha valamilyen ármányos összeesküvés lett volna a háttérben. Neki semmilyen célja,
érdeke nem fűződött ehhez, hogy népszerűséget szerezzen ezzel az üggyel, ő megsajnálta ezt
az embert, mert két gyereke van. Segíteni akart rajta, itt meg egy alibi segítség történt. A
tények ezt mutatják.
Koncz Ferenc polgármester: Tudják, hogy a képviselő úr egy hős. Nyilván véletlenül
sodródott a kamera elé is, oda se akart állni, semmilyen elképzelése nem volt vele. Ez az úr
egészen mást mondott Heves Jánosék közreműködéséről, mint, amit a főszerkesztő úr leírt.
Az sem igaz, hogy nem ment ki hozzá. Az alpolgármester már akkor kiment, amikor az ügy
végbe ment. Ő is elindult a jegyzővel, itt a bejáratnál találkozott össze az illetővel. Tudja,
hogy ez hihetetlen Heves János számára, mert nem fér bele abba a képbe, amit ennek az
ügynek a kapcsán kitaláltak: bizonyítani, hogy egy embertelen, az embereket szolgasorsban
tartó érzéketlen önkormányzat működik. Tudja, hogy az a 300-400, közmunkában 47-50 ezer
forintért dolgozó ember mind a polgármester hibája, aki egy alkalmatlan ember, mert nem
szerez mindegyiküknek egyenként munkát az itt nyüzsgő vállalkozásoknál. Nyilván ezt Heves
János meg tudná csinálni, sőt nem ennyi pénzért dolgoztatná őket, hanem magas fizetésért,
ahogy nyilván azt a saját vállalkozásában is megteszi. Heves János elmondja, hogy ő egy
ártalmatlan, ártatlan, jóindulatú ember, aki csak segíteni akart, mert megtudta, hogy két
gyereke van. A polgármester már régóta tud erről a családról, azt is tudja, hogy két gyereke
van, már máskor is segített nekik. Heves János úgy állítja be, hogy a polgármester nem egy
jóindulatú ember, meg alkalmatlan is, mert nem szerez neki 100 ezer forintért munkát, meg
nem is akar, mert csak 47 ezer forintért akar neki munkát adni. Ő nagyon büszke a
közmunkaprogramra és a közmunkások által végzett munkára. Sajnálja, ha Heves János nem
így van vele. Egyébként máshogy is tudnak segíteni, nem csak pénzben, pl. adnak neki olyan
zöldséget, amit itt termelnek. Ő neki nincs fogalma fizetésekről, nem a vállalkozói szférából
jön, biztos ez is az ő hibája. Az, hogy megpróbálta az előző vezetés után itt maradt óriási
pénzügyi lyukat betömni az elmúlt négy évben, nyilván ez is az ő hibája. A zeneiskolát
megpróbálták úgy megcsinálni, hogy alkalmas legyen a feladatra. Azt kérdezi Heves János,
hogy miért nem vették észre a hibákat. Visszakérdez, hogy Heves János mért nem vette észre,
akkor mikor ezt a pályázatot elkészítették. Heves János egy vállalkozó, mindenhez ért!
Olyan világból jön, ahol ezekkel az emberekkel kezet fognak. Ő ment oda hozzá, nem ez az
ember jött be. Heves János szóvá tette a jegyzőkönyv szövegét. De a jegyzőkönyvet nem szó
szerint írják le, ahogy az ügyfél elmondja pongyolán, hanem a hivatali dolgozók lefordítják.
Nem érzi Heves János, hogy milyen álságos, amit beszél? Az önkormányzat ennyit tudott

40

tenni. Ha majd lesz lehetőség állandó munkára, azokat fogják felvenni, akik már
bizonyítottak, kevés fizetésért dolgoztak, lehúztak két évet a közmunkában. Azok előtt meg
fogja emelni a kalapját. Ő nem lesajnálja a munkájukat, hanem meg fogja becsülni azt.
Jelenleg nem tud többet adni. Tudja, hogy ezt kevesli Heves János. Az előző vezetés nyolc
évig adott mindent, akkor minden nagyon jó volt, most meg minden rossz, tönkre ment a
város totális csődben vannak. Csak közben el kellett takarítani egy hárommilliárdos puttonyt,
amit képviselő úrék nagy szorgalommal, hatalmas hozzáértéssel, nagy körültekintéssel és
hatalmas szociális érzékkel kialakítottak az emberek számára a városban. Ez egy másik
kérdés.
Heves János képviselő: Ezt miért nem Lázár Jánosnak mondja el, aki Hódmezővásárhelynek
20 milliárd forintot vett fel? Azok miért vették fel a pénzt? Mert szükség volt rá!
Koncz Ferenc polgármester: Tehát mivel ők felvették, itt is fel kellett venni. Emlékezteti
Heves Jánost, hogy miket mondtak a pénzfelvétel pillanatában.
Heves János képviselő: Azt mondták, hogy vegyenek fel kétmilliárdot.
Koncz Ferenc polgármester: Az, pénzügyi biztosíték lett volna a másik oldalon, ezt úgy
hívják, hogy pénzügyi manőver. Heves János vállalkozó, tudja, hogyan nem lehet csinálni.
Neki, mint matematika tanárnak csak ez jutott eszébe akkor. Nem is lett volna ekkora baj, ha
így csinálják. Voltak ötleteik, de az előző vezetés ezt soha nem vette figyelembe. Mindegy ez
már elmúlt. A devizahitelesek ügyét nem most kreálták, ezt Heves Jánosnak is látnia kellene.
Az hogy a hulladékudvarban akkoriban nem mérlegeltek, nem tudni, hogy csak az akkori
alpolgármesternek nem mérlegeltek-e, vagy másoknak sem.
Heves János képviselő: Nem is ismerték őt.
Koncz Ferenc polgármester: Dehogynem ismerték! Akkor nem mérlegeltek az ismeretlen
alpolgármesternek, most már mérlegelnek az ismert képviselőnek. Ha ő vinne a
hulladékudvarba valamit, és nem mérnék meg, ő szólna érte. Úgy gondolja, ez így
tisztességes.
Kiss Attila alpolgármester: Van egy ilyen mondás, hogy a jog legnagyobb ellensége az
előjog. Annak idején, amikor csak egy lakos volt, nem képviselő, neki mindig mérlegeltek.
Amióta alpolgármester, azóta is megmérik. Nem tartja helyesnek, hogy korábban egyesek
törvényen felül álltak a városban. Gyanús neki, hogy Heves János túl hosszan magyarázkodik,
hogy miért és hogyan segített ennek az embernek. Nem humorból mondta, amit a városi
pletykákról mondott. Számára gyomorforgató, amit Heves Jánosék a médiában és képviselő
úr itt a mai testületi ülésen műveltek egy szegény család sorsával kapcsolatban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A legutóbbi Szerencsi Hírekben megszámolta a szerencsi
munkaügyi központ által felajánlott munkaköröket: 35 ilyet talált. Ez azt jelenti, hogy
egyszerre van jelen a munkanélküliség és a szakmunkásokból egy óriási hiány a városban. Ez
a fejlődésnek is gátja lehet a jövőben. A kilakoltatott úrral kapcsolatban csak annyit mond el,
hogy a felesége és a két gyereke bérel egy lakást, köszönik, jól vannak. Mindenki tudja, hogy
ősszel önkormányzati választások lesznek, várhatóan hamarosan kitűzi a köztársasági elnök
az időpontot is. Tudják azt is, hogy Heves János a MSZP polgármester-jelöltje lesz. Minden
politikai erő csinálja azt, amit csinál, de nem emberek sorsán keresztül próbáljanak meg
népszerűséget szerezni, mert azok járnak a legrosszabbul, akik ilyenkor rivaldafénybe
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kerülnek, és ürügyek lesznek. A sorsuk pedig nem lesz megoldva. Nem azzal kell legyőzni a
másikat, hogy bemutatjuk, a másik milyen hülye, mi pedig milyen okosak vagyunk. Vonzó
dolgokat kell mondani, ami megvalósítható, ami mögött tények vannak, és akkor győzzön a
jobbik.
Koncz Ferenc polgármester lezárja a vitát. A nyilvános ülést berekeszti, és zárt ülést rendel
el.
Megtárgyalt napirendi pontok:
1.) Városunk környezet-egészségügyi helyzetértékelése (ivóvíz, talaj- és levegőszennyezettség
tekintetében)
2.) Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez
3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.) Egyebek
4.1. Szerencs 1961/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
4.2. Zempléni Fesztivál támogatása
4.3. Semmelweis-nap megrendezésének támogatása
4.4. Közszolgálati tisztviselők napja megrendezésének támogatása
4.5. Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása
4.6. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
4.7. Szántó J. Endre ESZEI támogatása
5.) Különfélék
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