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Vaszily Miklós, Visi Ferenc
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dr. Bíró László dr.
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Marosvölgyi János
Ballók Istvánná
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- címzetes főjegyző
- aljegyző
- CKÖ elnök
- Városgazdasági Osztály vezetője
- Építési és Városfejlesztési Osztály vezetője
- Szerencsi Hírek szerkesztője
- jegyzőkönyv-vezető

Rónavölgyi Endréné köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17
képviselőből 13 jelen van, a testületet határozatképes, az ülést megnyitja. Dr. Korondi Klára képviselőasszony igazoltan van távol. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő Sipos Attila legyen.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért (Koncz Ferenc
később érkezik, nincs jelen a szavazáskor), és az alábbi határozatot hozza:
72/2008. (V.9.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. május 9-i üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjévé Sipos
Attila képviselőt választja meg.

Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, mellyel a képviselő-testület 13 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetért (Koncz Ferenc nincs jelen a szavazáskor), és az alábbi határozatot hozza:
73/2008. (V.9.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. május 9-1 rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) Javaslat pályázatok benyújtására
2.) A 2008. évi költségvetés módosítása

1. Javaslat pálvázatok benyújtására
Rónavölgyi Endréné felkéri az előterjesztőt, hogy ismertesse a benyújtandó pályázatokat.
Csanádi Béla elmondja: kiosztottak egy új határozati javaslatot, amely a Bocskai úti telek
közművesítésére vonatkozik. A kiküldött anyagban két évre osztották el a finanszírozást, a jogszabály
szerint viszont nem lehet a táblázatban széthúzni azt, de továbbra is lehet két év alatt megvalósítani a
beruházást. Kéri, hogy az újonnan kiosztott határozati javaslatot tárgyalják meg. A telekalakítás a
rendezési tervvel összhangban úgy valósulna meg, hogy a Bocskai út és a Bethlen Gábor utca között
kötnének át kettő utat összesen, ugyanis a sportpálya két végében féloldalas utcákat alakítanának ki. A
sportpálya közepe megmaradna egy közparknak, ahová játszóteret, pihenőparkot építenének. Ezt az
építési telkek eladásából származó bevételből lehetne finanszírozni. A költség tartalmazza a
gázvezeték építésén és az elektromoserő energia átviteli költségeken kívül az összes közművesítési
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költséget. Ezeket azért nem, mert gázvezetéket a Tigáz csak a közműfejlesztési támogatás befizetése
után hajlandó kiépíteni. Az elektromos erőátviteli kábeleket az ÉMÁSZ - jogszabály alapján - 25
métert ingyen köteles kiépíteni. A közvilágításért fizetni kell. Összesen, mintegy 200 méternyi útról és
közművesítésről van szó. Gyárikert rekonstrukciója: a Nestlétől vették át a területet, azonban maradt
egy komolyabb zöld felület, amely ősfás jellegű. A közterület felé eső kerítés már dől össze. Ezt
szeretnék megcsináltatni abból az indíttatásból, hogy ez is a város egyik kapuja. Az átalakítást a
jelenlegi ősfás park felszámolásával, új növényanyag telepítésével, a külső és belső kerítések
átépítésével illetve megépítésével, parki sétányok átalakításával képzelik el, illetve szeretnék zárttá
tenni a területet. Bizottsági ülésen felvetődött a parkolás feszítő gondja. Véleménye szerint a parkot
nem kellene parkolókkal terhelni, mert van elegendő hely a MÁV területén parkolók számára. A
cégnél történő gyakori személyváltozások miatt évek óta húzódó tárgyalásokat folytatnak a területeket
illetően, eddig eredménytelenül. Szilárdburkolatú úthálózat felújítása: itt két pályázatot szeretnének
benyújtani azért, mert a Széchenyi utcára, Hunyadi közre és a Zrínyi utcára vannak terveik, és építési
engedélyeik. Ezek nem férnek bele a városrehabilitációs programba, mert kiesik abból az akciótervből,
mely megcélozható volna a rehabilitációs tervben. Ezeknél az utcáknál megtörténne az útburkolat
javítása, építenének szegélyeket, csapadékvíz elvezetést és járdaépítést. Közműcserét nem tartalmaz a
pályázat, de megoldható volna az is. Térfigyelő rendszer kiépítése: két műszaki megoldás létezik, az
egyik a kábeles összeköttetés, vagy a rádiós rendszer. A számba vehető lehetőségek megvizsgálása
után a rádiós rendszer mellett döntöttek, melynek központja a tűzoltóságon volna. Egyenlőre hat
telepítési hely fér bele a megvalósításba. Ezeket úgy választották ki, hogy a város legforgalmasabb
területei és értékei legyenek benne. A rendszer fejleszthető. Felvetődött, hogy tervezik a
városrehabilitációban is ezt a költséget. Abban ennél nagyobb költséget terveznek térfigyelő
rendszerre, de ha a most benyújtandó pályázatban nem nyernek, akkor a rehabilitációban marad a
kialakítás. Ha viszont nyernek, akkor a városrehabilitációban ezeket a költségeket meg lehet spórolni, s
helyette mást megvalósítani.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztéseket, s a
bizottság által kialakított véleményt összegezve tolmácsolná. Összességében a LEKI, TEUT, TEKI
pályázatokat javasolják elfogadni. A CÉDE, a parkrekonstrukcióra már nem volt idejük véleményt
kialakítani, de fogadják el. A Bocskai úti telekközművesítést is támogatja a bizottság. Az
útfelújításoknál két témáról van szó. Ha kistérségi tanácsülésen választani kell, hogy melyiket
támogatják, akkor a Zrínyi utca élvezzen elsőbbséget. Ha nem kell dönteni a sorrendiségben, akkor
mindkét útfelújítást támogatják.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
Bíró István javasolja a vasútállomás térfigyelését is.
Visi Ferenc úgy érzi, hogy most kevesebb a támogatási lehetőség, mert sok önrészt igényelnek az
útfelújítási pályázatok. Arról érdeklődik, lehet-e valamilyen más megoldást találni arra, hogy ezeket a
költségeket csökkentsék? Örömmel látta volna, ha az Erzsébet tér fejlesztése is bekerülhetett volna a
pályázatba, mert csökkentette volna a parkolási gondokat.
Dr. Takács István egyetért azzal az ötlettel, hogy a vasútállomásnál is szükséges a térfigyelő rendszer
felszerelése. A Gyárkert rekonstrukciójával kapcsolatban elmondja: szorosabbra fűzné a
parkrekonstrukciót és a vasút melletti parkírozást. Igaz, egy helyrajzi szám van, de lehetne tartalékolni
és átcsoportosítani erre a feladatra is. Javasolja, bízzák meg a polgármestert, hogy szerezze meg a
MÁV-tól a szóban forgó területet. Ha megvan a terület, akkor el lehet kezdeni a parkírozó bővítését. A
költségvetést módosítani kell az átcsoportosítások miatt. Úgy véli, hogy a kritikák által jó irányba
haladhatnak a dolgok.
Vaszily Miklós: Mivel két pályázatban is megcélozták a térfigyelő rendszer kialakítását úgy gondolja,
hogy nyertes pályázat esetén ne spóroljanak, inkább bővítsék a megfigyelt területek nagyságát. Ezzel
megóvhatnák a város vagyonát, az új beruházásokat. A Gyárikert átépítésénél arra hívja fel a
figyelmet, hogy a park kialakításával a locsolási feltételek biztosítására is gondolni kell.
Koncz Ferenc arra kíváncsi, mikor van a pályázatokban döntés? Mikor indulhat a munka? Mikorra
valósul meg a beruházás? Mikor érkezik a pénz? Melyik költségvetést érinti?
Kalina Lajos a Széchenyi utca és Hunyadi köz felújítása kapcsán arra kíváncsi, mikor lesz a pályázati
eredményhirdetés? Mi történik, ha nem nyer a pályázat? Mivel megváltozott a városban a forgalmi
rend, megnőtt a szóban forgó utcák forgalma, illetve csillapítani kell a parkolási gondokat is.
Megkérdezi a Széchenyi utca és Hunyadi köz vonatkozásában: a Hunyadi köz mettől, meddig terjed?
Talán lehetne enyhíteni a parkolási gondokat, ha a volt MHSZ udvarát használhatná a lakosság, de
ehhez az egyházzal való egyezség is szükséges.
Csanádi Béla válaszában a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban elmondja: Meg kell próbálni,
hisz logikus igény a vasútállomás megfigyelése. Van arra remény, hogy ezt a területet is beillesszék a
pályázatba. A TEUT-as pályázatoknak évek óta magas az önrésze, és nem is változtattak rajta, 50%-ot
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ad az állam. Nem tudnak sajnos többet kérni, és a jogszabályalkotásba sem tudnak beleszólni. Az
Erzsébet tér felújítása szerepel a városrehabilitációs programban. Parkolót, intenzív parkot terveznek
és szeretnék teljesen megújítani az Erzsébet teret. Parkrekonstrukció és parkolás szorosabbra fűzése:
pályázati szinten nem tudják a kettőt összekapcsolni, de meg kellene lépni. Most a park területén
állnak az autók. Mindkét pályázatban a térfigyelését megvalósítani: nemcsak ennyi térfigyelő kamerát
szeretnének Szerencsen, azonban a város be- és kivezető útjaihoz is mindenképpen. Maga a rendszer
bővíthető, több kamerajelet is képes fogadni. Az igény teljesíthető lesz, ha nyernek más pályázatban is.
Parklocsolás: tervezik az építéssel együtt az öntözőrendszert is. Pályázati döntés június végére várható.
Ez azt jelenti, hogy útépítések esetében őszi megvalósítás lesz. A Gyárikertben akár augusztus elején
meg lehet kezdeni az előkészítő munkákat. Térfigyelő rendszert már augusztusban lehetne telepíteni,
ha kedvező döntés születik. Összességében az várható, hogy második félévben kezdődnek a
beruházások és majdnem mindegyiket be is kell fejezni év végéig. Kivéve a Bocskai úti sportpályát. A
Bocskai úti telekközművesítést kivéve az idén kell finanszírozni a beruházásokat. A telekközművesítés
két év alatt lenne finanszírozva. 14,5 millió terhelné az idei, 10,5 millió forint a jövő évi költségvetést.
Ezt azért gondolták így szétosztani, mert a kialakított telkeken az építkezések befejezése után
szeretnék az útfelújítást véghezvinni. Ha nem nyernek a pályázatok, akkor újra benyújtják azokat. A
Hunyadi köznek a Rákóczi úttól az Árpád utcáig terjedő egész szakasza, a Széchenyi utcának csak a
Hunyadi köz és a Széchenyi köz közötti szakasza van benne a beruházásban. Parkolás a református
egyház udvarán: amikor az egyház megterveztette a templom- és iskolakertet, akkor megpróbálták
elérni az egyháznál, hogy parkolóként lehessen használni a területet. Akkor mereven elzárkóztak. Újra
meg lehet próbálni a tárgyalásokat az egyházzal. Ebbe a beruházásba nem tudják beletenni, mert nem
támogat parkoló építést.
Koncz Ferenc arra kíváncsi, mit jelent az intenzív park?
Csanádi Béla: A növényzete fás, bokros, virágos, és belterjes gondozású park.
Rónavölgyi Endréné: Elmúlt ülésen és most is elmondja, hogy a Bocskai úti sportpályán semmiféle
szociális jellegű házak és nagyon hátrányos helyzetű lakosok idetelepítését nem tervezik. Ezek
rosszízű pletykák voltak. Sorházas beépítést terveznek. Útépítések: kétféle módon tud a város
építkezni. Vagy saját költségvetésből, vagy pályázati lehetőségeket vesz igénybe, és ehhez az önrészt
biztosítja. Tudja, sokkal több útra és járdára volna igény, de az lehet a maximális siker, ha az útépítés
vonatkozásában a Széchenyi utca, Hunyadi köz és Zrínyi utca is nyerne. Abba nincs beleszólásuk,
hogy melyik élvezzen elsőbbséget az elbírálásnál. Ha nem nyernek a pályázatok, akkor ugyanúgy
visszakerül a testület elé, és el kell dönteni, hogy módosítják-e a költségvetést, vagy saját erőből oldják
meg, vagy újra pályáznak. Parkolás: tudják, hogy ez nehéz kérdés és komoly pénzeszközöket igényel.
El is indultak a tárgyalások azokkal a tulajdonosokkal, akiknek tulajdonára szükség van a belső
feltárásokra. De azt nem tudja vállalni, hogy akár a MÁV, akár a református egyház udvarát
országgyűlési képviselői tekintéllyel ki tudná erőszakolni. Úgy gondolná, nem is volna jó, ha ilyen
államban élnének. Nyilvánvaló és természetes, hogy kezdeményezni kell és tárgyalásokat folytatni.
Térfigyelő rendszerek kiépítése: úgy volna jó élni, ha mindenki betartaná a közösségi szabályokat. Ha
ez nem így történik, akkor lépéseket kell tenni a város vagyonának megvédésére, a közbiztonság
erősítésére. A térfigyelő rendszer kiépítése egy kezdet lehet. Javasolja, döntsenek a pályázatok
benyújtásáról. Szavazásra bocsátja a Bocskai úti telekközművesítésre vonatkozó pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azt, és az alábbi határozatot hozza:
74/2008. (V.9.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Bocskai úti építési telkek elő közművesítése
Szerencs Város Önkormányzata a Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatása 2008. évi támogatásának elnyerésére- meghirdetett LEKI támogatására
pályázatot nyújt be. A támogatási igény jogcíme: 1.1.a) a helyi önkormányzatok - Ötv. 8.§ (4)
bekezdése alapján - alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek
csökkentése érdekében belterületen megvalósuló termelő infrastruktúra fejlesztése
A pályázat tárgya: Szerencs Bocskai úti építési telkek elő közművesítése
a fejlesztés megvalósulási helye(i): Szerencs, 2060/7 hrsz és 2060/10 hrsz belterületi
ingatlan
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás

2008. év
5.000.000
0
20.000.000
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Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

0
0
25.000.000

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008. (11.14) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester

Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a Széchenyi utca és Hunyadi köz, valamint a Zrínyi utca
útfelújítására vonatkozó pályázatok benyújtását.
A képviselő-testület 14-14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azokat, és az alábbi határozatokat
hozzák:
75/2008. (V.9.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs, Széchenyi út - Hunyadi köz útfelújítás
Szerencs Város Önkormányzata a Képviselőtestület ülésén úgy határozott,
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítása 2008. évi támogatásának elnyerésére (TEUT),
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: az egymással fizikai kapcsolatban lévő Szerencs,
Széchenyi út-Hunyadi köz útfelújítás
a fejlesztés megvalósulási helye (i): Szerencs, Széchenyi út 995/1 HRSZ. és
Hunyadi köz 919 HRSZ.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. év
23.073.203,20.000.000,-

43.073.203,-

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008 (II. 14.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester

76/2008. (V.9.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs, Zrínyi utca útfelújítás
Szerencs Város Önkormányzata a Képviselőtestület ülésén úgy határozott,
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítása 2008. évi támogatásának elnyerésére (TEUT),
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Szerencs, Zrínyi utca útfelújítás a fejlesztés megvalósulási
helye(i): Szerencs, Zrínyi utca 1646/1 HRSZ.

A fejlesztés forrásösszetétele:
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adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. év
12.140.047,12.140.046,-

24.280.093,-

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008 (II. 14.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester

Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat
benyújtását.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azt, és az alábbi határozatot hozza:
77/2008. (V.9.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítése Szerencs városában
Szerencs Város Önkormányzata, Képviselőtestületének ülésén úgy
határozott, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok
2008 évi támogatására (HÖF-TEKI )
pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Térfigyelő rendszer kiépítése Szerencs városában
A fejlesztés megvalósulási helye(i):
1. A Rákóczi Ferenc út az orvosi ügyelettől a vasútállomásig
2. Nyár utca a Keleti Iparteleptől a Rákóczi Ferenc utca kereszteződésig
3. Ondi út a Magyar utcai kereszteződéstől a Rákóczi Ferenc
utca és Posta utcai kereszteződéséig.
4. Huszárvár utca- Bástya utca kereszteződésénél a Rákóczi vár hátsó
bejárata és környezete
5. Piac tér főbejáratának környezete
6. Késmárk utca és a Bakó utca kereszteződése
7. Temető a Pincemester utca végénél
8. Az Árpád hegyen lévő emlékmű környezete
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. év
5.000.000,20.000.000,-

25.000.000,-

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008 (11.14. ) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester

Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a Gyárkert parkrekonstrukciójára vonatkozó pályázat
benyújtását.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azt, és az alábbi határozatot hozza:
78/2008. (V.9.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Gyárikert rekonstrukciója
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott,
hogy az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési feladatok 2008.
évi támogatására (HÖF-CÉDE) „az épített és természeti környezet
védelme, fejlesztése" jogcímére pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: „ Szerencs Gyárikert rekonstrukciója"

a fejlesztés megvalósulási helyefi):
Szerencs, belterület 2018/7 hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Igényelt támogatás
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. év
5.000.000.-Ft
-

20.000.000.-Ft
-

25.000.000.-

A Képviselőtestület/Közgyűlés a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2008. (11.14.). számú Költségvetési Rendeletében
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester

2. A 2008. évi költségvetés módosítása
Rónavölgyi Endréné: A pályázatokhoz szükséges és mellékletként kezelendő a költségvetés
módosítása már a pályázatok elfogadásának függvényében.
Ballók Istvánné: Tegnap tisztázták, hogy az új pályázatok, melyek nincsenek benne a
költségvetésben, azokat szerepeltetni szükséges. A költségvetés főösszegei nem változnának, hiszen
belső átcsoportosításról van szó, de eleve terveztek egy útfelújítási keretet, melyet most nevesíteni
lehet. Tervezték a Széchenyi és Hunyadi köz, illetve a Zrínyi utca felújítását. Az útfelújításként
szerepeltetett összeget csoportosították át a költségvetésben. A városrehabilitációs program áthúzódik
a következő és azt következő évekre. Ezt átszámolva azt állapították meg, hogy ebben az évben nem
merül fel 50 millió forinttal kapcsolatos kiadás. Itt maximum a tervezési díj egy része jelentkezhet,
ezért ez a módosítás nem érinti a költségvetés főösszegét.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés
módosítását.
Koncz Ferenc: Az előterjesztésben tájékoztató jelleggel feltüntetett összegeket figyelembe véve
kérdezte, hogy hogyan fog alakulni a beruházások pénzügyi finanszírozása, mert itt hatalmas összegek
szerepelnek. Ha jól értelmezi, akkor az elfogadással a 2009-es évre senki el nem kötelezte magát.
Szerinte ezt majd jobban ki kell munkálni, ha erre kerül sor.
Ballók Istvánné: A 2008. évi költségvetésben ezek az összegek, amelyek tájékoztató jellegűek, már
szerepelnek. Azt szerették volna bemutatni, hogy az uniós pályázatok több évre szólóak. Be kell
mutatni a következő évtől esedékes ütemezést. A költségvetés adott évről szól, ezért kell minden évben
megtárgyalni azt. Amennyiben nyernek a pályázatok, akkor újra behozzák a testület elé a 2009-től
esedékes ütemezést. A 2008-as költségvetésben szerepelnie kell a beadott pályázatoknak, az ütemezés
viszont áthúzódhat a 2009-es évre.
Rónavölgyi Endréné: Amikor elfogadták a 2008. évi költségvetést, akkor körülbelül tudták, hogy
milyen pályázatok jelenhetnek meg. Meg tudták tervezni, hogy milyen önerőt tudnak ezekhez
felhasználni. Amikor megjelennek a pályázatok, akkor konkréttá kell tenni a költségvetést, hogy a
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tervezettekből pontosan mennyit fognak felhasználni egy-egy feladat ellátásához. Most erről van szó.
Szavazásra bocsátja a költségvetés módosítását.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja azt, és az alábbi rendeletet alkotja:
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZA TÁNAK
10/2008. (V.9.) RENDELETE
a 2008. évi költségvetés módosításáról
Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (11.14.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

i- §
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul a költségvetés bevételei és kiadásai
„A költségvetés bevételi és kiadásai A
Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül:
b.) kiadási főösszegét
- a 4 . § szerint a hiteltörlesztési kiadás nélkül:

3.446.839 eFt-ban
3.446.839 eFt-ban

állapítja meg."

A R . 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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A 2. § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 2008-ban
130.000 eFt működési célú hitelfelvételből származó bevétellel számol.

3. §
A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A 2. § (B) pontjában megállapított költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzat 2008-ban 130.000
eFt hiteltörlesztési kiadások visszafizetésével számol.
4. §
A R . 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
az Önkormányzat költségvetésben szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését
e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
A R . 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
az Önkormányzat költségvetésben szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rónavölgyi Endréné megköszönve a testület munkáját, az ülést bezárja.

jegyzőkönyv-hitelesítő

2. §
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