Szerencs Város Képviselő-testülete
Szám: 137-7/2009/PH.
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Képviselő-testületének
2009. május 21-én tartott üléséről

Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András,
Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi
Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, dr. Takács István, Vaszily Miklós, Visi Ferenc
Igazoltan távollévők: Uray Attiláné
Meghívottak:
dr. Bíró László
- címzetes főjegyző
dr. Gadóczi Bertalan
- aljegyző
dr. Bobkó Géza
- Szántó J. Endre ESZEI igazgató főorvosa
dr. Ináncsi Tünde
- jogtanácsos
Ballók Istvánné
- Városgazdasági Osztály vezetője
Bodnárné Göndör Magdolna – Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője
Porkoláb Béláné
- Közigazgatási Osztály vezetője
Klenyárné Hanti Éva
- Okmányiroda vezető
Czakóné Szikszai Orsolya - Szerencsi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője
Tóth István
- Szerencsi Városgazda Kft. ügyvezetője
Sárkány László
- Szerencsi Hírek főszerkesztője
Árvay Attila
- Szerencsi Hírek szerkesztője
Fodor Zoltánné
- jegyzőkönyv-vezető
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 16 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Uray Attiláné képviselő asszony betegsége miatt van távol. Javasolja, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítője Visi Ferenc legyen. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
83/2009. (V.21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. május 21-i üléséről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel, azzal az eltéréssel, hogy nem terjeszti elő a Tesco áruház külső
létesítményeinek térítésmentes elfogadására vonatkozó előterjesztést, további vizsgálatok
elvégzésére visszaadta az írásos anyagot. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
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84/2009.(V.21.)Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. május 21-i ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó
értékelése
Előadók:
Porkoláb Béláné, a Közigazgatási osztály vezetője
Laczkóné Kottner Erzsébet Gyámhivatal vezető
Bodnárné Göndör Magdolna, az Oktatási, Kulturális és
Városmarketing Osztály vezetője
Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Tárgyalják: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Ügyrendi és Oktatási Bizottság
2.) Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről
Előadó:
Klenyárné Hanti Éva irodavezető
Tárgyalja:
Ügyrendi és Oktatási Bizottság
3.) Egyebek
- Előterjesztés alapító okiratok módosítására
- Előterjesztés az alapfokú, többcélú közös igazgatású intézmény
létszámbővítésére
- Hozzájárulás a Zempléni Fesztivál megrendezéséhez
- Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet kiegészítésére
- Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
4.) Különfélék

1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának átfogó
értékelése
Porkoláb Béláné, Laczkóné Kottner Erzsébet, Bodnárné Göndör Magdolna és Sipos
Attila előterjesztőknek nincs szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez.
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság nem volt határozatképes, azonban a
jelenlévő tagok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolják.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
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Dr. Korondi Klára gratulál az előterjesztőknek, mert a pontosan előkészített anyaguk alapján
betekintést kapott munkájukba. Sok sikert kíván a munkatársaknak.
Rónavölgyi Endréné szintén megköszöni az e munkaterületen dolgozók munkáját, mely
türelmet és empátiát igényel a kollégáktól. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést, melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az
alábbi határozatot hozza:
85/2009. (V.21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó
értékelése
Szerencs Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
alapján megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
szóló, 2008. évre vonatkozó átfogó értékelést, melyet elfogadott.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2009. évre az
alábbi ajánlásokat, illetve feladatokat határozza meg:
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény változásainak
követése helyi rendeletalkotással
 hatósági feladatok ellátásában a törvényesség betartása, megfelelés az anyagi,
eljárási szabályoknak, valamint az ISO minőségbiztosítási rendszer előírásainak,
 gyermekjóléti szolgáltatásban új módszerek bevezetése, hatékony részvétel a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás által vállalt feladatok ellátásában,
 a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek szinten tartása,
lehetőség szerinti minőségi javítása, a jelzőrendszer hatékony működtetése,
 pályázati lehetőségek kihasználása, ennek segítségével a munka hatékonyságának,
színvonalának javítása.
Felelős:

Határidő:

polgármester
jegyző
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály és Gyámhivatal vezetői
ESZEI igazgatója
Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2009. évi tevékenységről szóló értékelés időpontja

2. Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről
Klenyárné Hanti Éva előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság határozatképtelen volt, azonban a
jelenlévők az előterjesztést annak megtárgyalása után elfogadásra javasolják.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
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Dr. Gál András az elismerés hangján szól az iroda által végzett pontos szakmai munkáról. A
gimnázium hosszú évek óta hivatalos kapcsolatot tart fenn az Okmányirodával a személyi
igazolványok és más egyéb ügyek intézése szempontjából és mindig pontos, és időbeli
ügyintézésben volt részük.
Danyi László szintén köszönetét fejezi ki az Okmányiroda valamennyi dolgozója számára,
akik sokrétű feladatot látnak el, azonban úgy érzi, hogy a többi osztállyal szemben kevesebb
figyelmet szentelnek rájuk.
Dr. Bíró László bár a képviselő érzéseivel nem tud szembe szállni, azonban a tisztánlátás
érdekében szeretné elhelyezni az okmányirodát a hivatal hierarchiájában, és mint új
képződményt a közigazgatásban. Az Okmányiroda a jövő közigazgatása. Az a fajta
szolgáltató közigazgatás, melyet más területeken is – önkormányzati, illetve dekoncentrált
szerveknél is – szeretnének elérni. Az Okmányiroda az innováció szigete a magyar
közigazgatásban a maga jogi hátterével, a hozzárendelt számítástechnikai eszközökkel. Olyan
mértékű interaktivitás lehetséges az országos nyilvántartási rendszerekkel, amelyek más
területeken még nem tapasztalhatóak. Az Okmányiroda megalakulása óta számos feladatot
kapott, amely az előterjesztésből ki sem tűnik. Gratulál az Okmányirodában dolgozó
kollégáinak, és érdemes megnézni a jogorvoslati statisztikájukat is. Sőt örömmel tölti el, hogy
a főügyészséggel szemben is sikerült jogértelmezési kérdésekben sikerre vinni az
okmányiroda vezetésének álláspontját.
Rónavölgyi Endréné emlékezteti a jelenlévőket, hogy az Okmányiroda beindulásakor voltak
ugyan problémák, de a tapasztalatok szélesedésével ezek fokozatosan megszűntek, és ma már
inkább az elismerés hangján szólnak az iroda munkájáról. Szerencs elsőként teremtette meg a
lehetőségét annak, hogy elektromosan is regisztrálhasson valaki időpontot az Okmányirodába,
illetve ma már elektromos lépcsőjáró segíti az egészségkárosultak, mozgásukban korlátozott
személyek bejutását az irodába. A városrehabilitációs pályázat keretében szeretnék megoldani
az Okmányiroda elhelyezését az Émász épületében. A továbbiakban kéri, vegyék tudomásul a
tájékoztatót.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.
3. Egyebek
- Előterjesztés alapító okiratok módosítására
Ballók Istvánné elmondja, hogy az alapító okiratok módosításával törvényi kötelezettségnek
tesznek eleget. Az alapítóknak a 2008. évi CV. törvény rendelkezései alapján május 15-ig
kellett felülvizsgálniuk az alapító okirataikat, és besorolni a költségvetési szerveiket. 2010.
január 1-től a szakfeladat rendszer megváltozik. A központi javaslat az volt, hogy egy alapító
okirattal végezzék el a módosítást, és ennek megfelelően már az új szakfeladat rendet is
beépítették az alapító okiratokba.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Visi Ferenc arra kíváncsi, hogy mikor várható a következő alapító okirat módosítás, mert
gyakran kerül sor erre?
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Ballók Istvánné: Mivel törvényi változás alapján kerül sor az alapító okiratok módosításra,
bármilyen változás történik az intézmények szervezeti felépítésében, feladatrendszerük bővül,
akkor szükséges az átvezetés. Törvényi előírás alapján történik a módosítás.
Rónavölgyi Endréné további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést,
melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:
86/2009. (V.21.) Öt.
Határozat
Tárgy: alapító okiratok módosítása
Szerencs Város Képviselő-testülete az irányítása alatt álló költségvetési szervek alapító
okiratainak módosítására készült előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
A módosított alapító okiratok jelen határozat mellékleteit képezik az alábbi szerint:
1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal alapító okirata
2. számú melléklet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata
3. számú melléklet Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola, Középiskolai
Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató alapító okirata
4. számú melléklet Szerencsi Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde alapító okirata
5. számú melléklet Egyesített és Szociális Egészségügyi Intézet alapító okirata
6. számú melléklet Kulturális Központ és Könyvtár alapító okirata
7. számú melléklet Városi Kincstár alapító okirata
A módosított alapító okiratokat a bejegyzés és nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár
felé továbbítani kell.
Határidő:
Felelős:

2009. május 30.
polgármester, jegyző, városgazdasági osztályvezető
1.sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

1./

Költségvetési szerv neve:

Szerencs Város Polgármesteri Hivatala

2./

Székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

3./

Létrehozásáról rendelkező jogszabály:
1990. évi LXV. tv.

4./

Alapító szerv:

Szerencs Város Képviselő-testülete

5./

Alapítás ideje:

1990. 09. 30.

6./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közhatalmi költségvetési szerv

7./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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8./

Ellátandó közfeladat: A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján
ellátja az önkormányzat működésével, az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések
végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatokat.

9./

Illetékességi területe:

10./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök.

11./

Irányító szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

12./

Irányító szerv székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

13./

Irányító szerv vezetője: Polgármester

14./

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A Képviselő-testület pályázat útján a jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően
jegyzőt nevez ki határozatlan időre.

15./

Képviseletre jogosultak:

16./

A költségvetési szerv jogállása:

Szerencs város közigazgatási területe

Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző,
mindkettő távollétében a jegyző által megbízott szervezeti
egység vezető.

Önálló jogi személy
17./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint a Munka
törvénykönyve szerinti foglalkoztatás

18./

A Hivatal Szervezete:

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.

19./

Alaptevékenysége:

Az önkormányzat működésével, az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések
végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása.

Alaptevékenységi szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR száma: 8411

Általános közigazgatás
Szakfeladatok 2010. január 1-től

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

751153

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
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Szakfeladatok 2010. január 1-től

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

014034
412000

Lakó- és nem lakóépület építése

421100

Út, autópálya építése

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

631211

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

Területi körzeti igazgatási szervek
tevékenysége

751142

841124

Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység

Települési és területi helyi kisebbségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenység

751164

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

Országgyűlési képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása

751175

841114

Országgyűlési képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

Önkormányzati képviselőválasztással
kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841116

Országos, települési és területi
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek

842542

Minősített időszaki tevékenységek
(kivéve ár- és belvízvédelem)

841403

Város-,
községgazdálkodási
Szolgáltatások

841402

Közvilágítás

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Polgári védelmi tevékenység

751670

Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények
ellátó, kisegítő szolgálatai

751757

Város- és községgazdálkodási
szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség
védelem
Települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység

751845

Közvilágítási feladatok

751878

Gazdaság- és területfejlesztési
feladatok

751889

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

751922

m.n.s.

751856
902113

Önkormányzati és többcélú kistérségi 751966
társulások
Finanszírozási műveletek
finanszírozása

751999

Oktatási célok és egyéb feladatok

805915
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Szakfeladatok 2010. január 1-től

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

851967

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szociális étkeztetés

853255

889921

Szociális étkeztetés

Egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás

853288

Rendszeres szociális pénzbeli
ellátások

853311

882111
882112
882113

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás

882114
882115
882116
882118
882119
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli
ellátások

853322

Munkanélküli ellátások

853333

Eseti pénzbeli szociális ellátások

853344

882122
882123
882125

Eseti pénzbeli szociális ellátások

853344

882129

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi
ellátások

853355

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882202
882203

Közgyógyellátás
Köztemetés

889935
889936

Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése

889942

Önkormányzatok
lakástámogatás

890441
890442
890443

Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka

890509

Egyéb m.n.s. közösségi,
tevékenységek támogatása

Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak
közlekedési
támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások

által

nyújtott

társadalmi

Egyéb szórakoztatási és kulturális
tevékenység

921925

932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

Sportcélok és feladatok

924047

931301

Szabadidősport- (rekreációs
tevékenység és támogatása

sport-)

Szociális, gyermekvédelmi,
751954
gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
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20./

Kiegészítő tevékenysége:
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR szám: 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladat 2010. január 1-től

Szakfeladat 2009. december 31-ig
Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

701015

682001
682002

21./

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

Kisegítő tevékenysége:
Kisegítő tevékenység szakágazata:
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
TEÁOR száma: 5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6020 Televizió-műsor összeállítása, szolgáltatása

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
20%
Szakfeladat 2010. január 1-től

Szakfeladat 2009. december 31-ig
581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

602000

Televízió-műsor összeállítása,
szolgáltatása
2. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
1./

Intézmény neve:

Szerencs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

2./

Székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 119.

3./

Létrehozásáról rendelkező határozat:
69/1995. Kt. hat.

4./

Alapító szerv:

Szerencs Város Képviselő-testülete

5./

Alapítás ideje:

1995. október 01.

6./

Intézmény tevékenysége jellege szerinti besorolása:
Közhatalmi költségvetési szerv

7./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8./

Ellátandó közfeladat: a tűz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával,
igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása
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9./

Illetékességi területe:

10./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a szerencsi
2383 sz. tulajdoni lapon feltüntetett 2011 hrsz-ú belterületen
fekvő 2005 m2 területű ingatlan, valamint a bekecsi 393. sz.
tulajdoni lapon feltüntetett 283. hrsz-ú 1 ha. 2932 m2 területű
sporttelep (gyakorlópálya), valamint a vagyonleltárban
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek

11./

Intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata

12./

Irányító szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Törvényességi felügyeletét a Területi Katasztrófavédelmi szerv
látja el.

13./

Irányító szerv székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

14./

Irányító szerv vezetője: Polgármester

15./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Köztisztviselői foglalkoztatás
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetőt pályázat útján választják ki.
Az intézményvezetőt a Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete - a területi Katasztrófavédelmi szerv
igazgatójának véleményének kikérése mellett - nevezi ki
határozatlan időre. A kiválasztás nyilvános pályázat útján
történik. A kinevezett vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört
az intézmény dolgozói tekintetében.

16./

A 11/2007 (IV.24.) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint
Szerencs város illetékességi területe és a Riasztás és
Segítségnyújtási Terv alapján működési területen kívülre is
vonul

17./

Az intézmény képviseletére jogosultak:
a tűzoltó parancsnok, akadályoztatása esetén az általa
megbízott állományon belüli köztisztviselő

18./

Az intézmény alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
TEÁOR száma:

8425

Tűzvédelem

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

751669

Szakfeladatok 2010. január 1-től
842521
842522

Önkormányzati és többcélú
kistérségi társulás elszámolása

751922

841901

Tűzoltás, műszaki mentés,
katasztrófahelyzet elhárítása
Megelőzés, (szak)hatósági
tevékenység
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
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19./

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Kiegészítő tevékenységet nem végez

20./

Az intézmény kisegítő tevékenysége:
Kisegítő tevékenységet nem végez

21./

Az intézmény megszüntetése:
A jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult
megszüntetni, amelyről határozattal dönt.
3. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

1./ Az intézmény neve:

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

2./ Az intézmény rövid neve:

Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola (amennyiben a
gimnáziumi és a szakközépiskolai feladatellátást kell hangsúlyozni)
Középiskolai Kollégium (amennyiben a kollégiumi feladatellátás kell
hangsúlyozni)Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolg.
(amennyiben a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatási
feladatellátást kell hangsúlyozni)

3./

Az intézmény rövidített neve:

Bocskai Gimnázium Szerencs (BIG)

4./

OM azonosító:

200886

5./

Az intézmény székhelye:

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs, Ondi út 1.
(gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás,
kollégiumi ellátás, pedagógiai szak és szakmai
szolgáltatás)

6./

Az intézmény telephelyei:

3900 Szerencs, Kossuth út 19. (Középiskolai Kollégium)
3900 Szerencs, Hegy út 5. (Középiskolai Kollégium)
3881 Sima Fő út 6-7.
3881 Sima Fő út 31. (Ifjúsági Tábor és Konyha)

7./

Létrehozásáról rendelkező határozat:
16/2007. (II.15.)

8./

Az intézmény alapító szerve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9./

Az alapítás ideje:

2007. július 1.

10./

Az intézmény fenntartója:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
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11./

A jogelőd intézmények: Gimnázium: alapításának éve: 1954 (B-A-Z Megyei
Tanács Miskolc)
Körzeti Nevelési Tanácsadó: alapításának éve: 1986
(Szerencs Város Önkormányzata)
Kollégium: alapításának éve: 1994 (Szerencs Város
Önkormányzata)

12./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény.
Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási
intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskolai
intézményegység, kollégiumi intézményegység és
pedagógiai szak és szakmai szolgáltató intézményegység
működik

13./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv, mind a
székhely, mind a telephelyek vonatkozásában.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi,
gazdasági feladatait a Városi Kincstár látja el.

14./

Ellátandó közfeladat:

Általános közép- és alapfokú oktatás, középfokú
oktatásban részesülő tanulók kollégiumi nevelése

15./

Működési köre:

Szerencs város közigazgatási területe

16./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök. A székhelyen és a telephelyen lévő ingatlanok:
Hrsz.: 1652/2 Bocskai István Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató)
Hrsz.: 1689/1 Szerencs, Kossuth u. 19.
743/1 Szerencs, Hegy út 5.
Hrsz.: 48
Sima, Fő út 6-7.
Hrsz: 10
Sima, Fő út 31.

17./

Irányító szerv neve:

18./

Irányító szerv székhelye:

19./

Irányító szerv vezetője: Polgármester

20./

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok
alapján.

21./

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Főigazgató, és/vagy az általa megbízott intézményegység vezető.

22./

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3900 Szerencs, Rákóczi út 89
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23./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

24./

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés:
Kollégium
(Kossuth út 19. sz.)
(Hegy út 5. sz.)

25./

Évfolyamainak száma:

Hat évfolyamos gimnázium:
Gimnázium
Szakközépiskola:

26./

Az intézmény alaptevékenysége:

1050 tanuló
100 tanuló
48 tanuló

7-12. évfolyam
9-12. évfolyam
9-13. évfolyam

Alaptevékenységi szakágazat:
853100 Általános középfokú oktatás
852010 Alapfokú oktatás
855900 M.n.s. egyéb oktatás
TEÁOR száma:

8531
8520
8559

Általános középfokú oktatás
Alapfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás

Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től

Nappali rendszerű, általános 801214
műveltséget megalapozó
iskolai oktatás

852021

Általános
iskolai
tanulók
nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)

Nappali rendszerű gimnáziumi 802144
nevelés, oktatás
(nyelvi előkészítő osztály
6 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos gimnázium)

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi
oktatás (9-12/13. évfolyam)
közgazdasági szakközépiskola
emelt
szintű
oktatás:
idegennyelv,
matematika,
informatika
rendészeti fakultáció
13. évfolyam marketing és
reklám ügyintéző képzés
(szakképzés azonosító száma:
52342010 0000000)
nyelvi előkészítő osztály
6 évfolyamos gimnázium
4 évfolyamos gimnázium

Nappali
szakközépiskolai
oktatás

853121

Nappali
szakközépiskolai
12/13. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű
általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű gimnáziumi

rendszerű 802177
nevelés-

rendszerű
oktatás (9-

Sajátos
nevelési
igényű 802188
tanulók integrált oktatása
Sajátos
nevelési
igényű 801225
tanulók integrált oktatása

853112

13

Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től

853122

oktatása (9-12/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali
rendszerű
szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam)

Fogyatékosság típusa:
A) érzékszervi: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
B) a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása
931903

Máshová nem sorolható egyéb
sporttámogatás

924036

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység
és -támogatása

Pedagógiai
Szakszolgálat 805212
(logopédiai ellátás, nevelési
tanácsadás,gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás, gyógy-testnevelés,
továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás) A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás területén is külön
megállapodás alapján.

856011

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
(logopédiai ellátás, nevelési
tanácsadás,gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás,
gyógy-testnevelés,
továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás)
A
Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás
területén is külön megállapodás
alapján.

Pedagógiai
Szakmai 805410
Szolgáltatás (szaktanácsadás,
pedagógiai
tájékoztatás,
pedagógusok
képzése,
továbbképzése, tanulmányi és
tehetséggondozó
versenyek
szervezése)
A
Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás
területén
is
külön
megállapodás alapján.

856020

Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
(szaktanácsadás,
pedagógiai
tájékoztatás,
pedagógusok
képzése,
továbbképzése,
tanulmányi és tehetséggondozó
versenyek
szervezése)
A
Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás területén is külön
megállapodás alapján.

Diákotthoni,
szálláshelynyújtás

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára

855921

Nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése

Integrált oktatásban részesülő 551326
sajátos nevelési igényű tanulók
ellátása

855922

Nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő sajátos
nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése

Kollégiumi
közétkeztetés

562914

Tanulók kollégiumi étkeztetése

Diáksport

kollégiumi 551315

intézményi 552334
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27./

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562900 Egyéb vendéglátás
TEÁOR szám: 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5629 Egyéb vendéglátás

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Gimnáziumi felnőttoktatás
(nappali rendszerű
felnőttoktatás és esti oktatás)

28./

Szakfeladatok 2010. január 1-től

802166

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (912/13. évfolyam)

Közoktatásban
végzett 751952
kiegészítő tevékenységek

856099

Egyéb
oktatást
tevékenység

Saját vagy bérelt ingatlan 701015
hasznosítása

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

Munkahelyi vendéglátás

562920

Egyéb vendéglátás

552411

kiegészítő

Az intézmény kisegítő tevékenysége:
Kisegítő tevékenység szakágazata:
552000 Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR szám: 5520

Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
20%
Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Egyéb szálláshely szolgáltatás 551425
Üdültetés

29./

Szakfeladatok 2010. január 1-től
552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

562916

Üdülői, tábori étkeztetés

551414

A vagyon feletti rendelkezés joga:
Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.
4. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

1./

Az intézmény neve:

2./ Az intézmény rövid nevei:

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde
Szerencsi Általános Iskola (amennyiben az általános iskolai
feladatellátást kell hangsúlyozni) Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (amennyiben a művészetoktatási feladatellátást kell
hangsúlyozni) Szerencsi Óvoda (amennyiben az óvodai feladatellátást
kell hangsúlyozni)
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3./

Az intézmény rövidített neve:

Szerencsi Ált Isk. és AMI

4./

OM azonosító:

200887

Törzsszáma:
686882
Adónyilvántartási száma:
16679814
Egységes statisztikai számjele: 16679814-8010-322-05
5./

Az intézmény székhelye:3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.(általános iskolai
oktatás, alapfokú művészetoktatás, óvodai nevelés)
Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, (zongora,
furulya, fagott, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt,
tenorkürt, népi furulya, népi ének, hegedű, gitár, ütő, fuvola,
tuba, harsona, gordonka tanszakok)
képző-és iparművészeti ág, (grafika, tűzzománckészítő,
festészet tanszakok) színművészet-bábművészet ág, (színjáték
tanszak) táncművészeti ág, (néptánc tanszak)

6./

Az intézmény telephelyei:
1.
3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
(általános iskolai intézményegység; alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág,
szaxofon:
6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok
furulya:
8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
hegedű:
8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
klarinét:
6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok
képző-és iparművészeti ág, (festészet tanszak, előképző 1)
táncművészeti ág, (néptánc tanszak, előképző 1)
2.
3902 Szerencs-Ond, Fő út 104.
(általános iskolai összevont, alsó tagozatos kihelyezett osztály)
3.
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
(óvodai intézményegység; alapfokú művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág (szolfézs előképző 1)
4.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
(óvodai intézményegység és bölcsődei intézményegység; alapfokú
művészetoktatás)
Alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág, (szolfézs előképző 1)
5.
3718 Megyaszó, Fő út 24.
(alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág
zongora:
8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
trombita:
8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
furulya:
8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok
6.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
(óvodai intézményegység)

7./

Létrehozásáról rendelkező határozat:
16/2007. (II.15.)
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8./

Az intézmény alapító szerve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9./

Az alapítás ideje:

2007. július 01.

10./

Az intézmény fenntartója:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

11./

Jogelőd intézmények:
Bolyai János Általános Iskola és Tehetséggondozó Intézmény
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
Csalogány napköziotthonos óvoda
Napsugár napköziotthonos óvoda
Gyárkerti napköziotthonos óvoda
Bölcsőde

12./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény
Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási intézmény, melyben bölcsőde,
óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézményegység működik.

13./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv , mind a székhely, mind a
telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Kiegészítő tevékenységet folytathat a részben lekötött személyi és anyagi
kapacitásai igénybevételével. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Kincstár,
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

14./

Ellátandó közfeladat:
Alapfokú oktatás, iskolai előkészítő oktatás

15./

Működési köre:
Szerencs város és vonzáskörzete

16./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
Hrsz.: 61/18, 9630 m2
Szerencs, Rákóczi út 100.
Hrsz.: 1602, 6024 m2
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.

17./

Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18./

Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

19./

Irányító szerv vezetője:
Polgármester
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20./

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

Szerencs Város Képviselő-testülete által
nyilvános pályázat útján a hatályos
jogszabályok alapján.

21./

Az intézmény képviseletére jogosultak:

Főigazgató és/vagy az általa megbízott
intézmény-egység vezető

22./

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

23./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

24./

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
általános iskolai tanulólétszám:
1160
székhelyen:
580
Szerencs, Rákóczi út 100. sz. telephelyen:
555
Szerencs-Ond, Fő út 104. sz. telephelyen:
25
művészeti oktatásban résztvevők létszáma:
575
zeneművészeti ág,
székhelyen:
228
zeneművészeti ág,
telephelyeken:
42
(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.,
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.,
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.,
3718 Megyaszó, Fő út 24.)
szolfézs előképző 1:
16
képző- és iparművészet,
színművészet-bábművészet,
táncművészet: székhelyen:
229
telephelyen:
58
(3900 Szerencs, Rákóczi út 100.)
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma: 350
székhelyen:
55
Szerencs, Széchenyi út 47. sz. telephelyen:
160
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. telephelyen:
110
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz. telephelyen:
25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:
36

25./

Évfolyamainak száma:
általános iskola:
8 évfolyam
alapfokú művészetoktatás:
zeneművészeti ág: max. 12 évfolyam
egyéb művészeti ág:
8 évfolyam

26./

Az intézmény alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
852010 Alapfokú oktatás
851020 Óvodai nevelés
855900 M.n.s egyéb oktatás
889110 Bölcsődei ellátás
852020 Alapfokú művészetoktatás
TEÁOR száma:
8520 Alapfokú oktatás
8510 Iskolai előkészítő oktatás
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Szakfeladat 2010. január 1-től

Szakfeladat 2009. december 31-ig
Óvodai nevelés

801115

851011

Óvodai nevelés, ellátás

Sajátos
nevelési
igényű 801126
gyermekek óvodai nevelése

851012

Sajátos
gyermekek
ellátása

nevelési
óvodai

igényű
nevelése,

- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése
Bölcsődei ellátás

853211

889101

Bölcsődei ellátás

Nappali rendszerű, általános 801214
műveltséget megalapozó oktatás,
Felmenő rendszerű kéttannyelvű
oktatás első osztálytól kezdődően.
Emelt szintű idegen nyelvű
oktatás 3. évfolyamtól felmenő
rendszerben
Tehetségfejlesztés, -gondozás 5.
osztálytól 8. osztályig
Iskolai
könyvtári
feladatok
ellátása

852011

Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

Sajátos nevelési igényű tanulók 801225
integrált oktatása

852012

Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022

- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Fogyatékosság típusa: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása
- Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó
részben integrált nevelés-oktatása.
Alapfokú művészetoktatás

801313

852031
852032

Napközi otthoni és tanulószobai
ellátás

8 855911

Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti ágban
Alapfokú művészetoktatás képzőés iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ágban
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés

Munkahelyi vendéglátás

552411

562920

Egyéb vendéglátás

Óvodai intézményi étkeztetés
Bölcsődei intézményi étkeztetés

552312

562912

Óvodai intézményi étkeztetés
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Szakfeladat 2010. január 1-től

Szakfeladat 2009. december 31-ig
Iskolai intézményi étkeztetés

Diáksport

27./

552323

924036

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

931903

Máshová nem sorolható egyéb
sporttámogatás

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR szám:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladat 2010. január 1-től

Szakfeladat 2009. december 31-ig
Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

701015

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

28./

Az intézmény kisegítő tevékenysége:
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

29./

Alapfokú művészetoktatás a következők szerint:
Székhelyen:

Művészeti ág
Zeneművészet

Tanszakok, azok évfolyamainak száma

Tanulói
létszám
(fő)

Zongora (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

71

Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

22

Hegedű (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

21

Gordonka (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

9

Fuvola (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző)

26

Klarinét (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző)

10

Szaxofon (2 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző)

2

Trombita (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

6

Vadászkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

1

Tenorkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

3

Tuba (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

1

Ütő (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

22

Gitár (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 továbbképző)

20

20

Fagott (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

1

Harsona (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

1

Oboa (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 továbbképző)

1

Népi furulya

7

Népi ének

4

Felvehető tanulók száma összesen

228

Grafika 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok)

30

Tűzzománc 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok)

40

Festészet 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok)

48

Színművészetbábművészet

Színjáték 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok)

40

Táncművészet

Néptánc 8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok)

71

Képző- és
iparművészet

Felvehető tanulók száma összesen

229

Telephelyeken:
3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
Művészeti ág

Zeneművészet

Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Szaxofon (6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok)
Furulya (8 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok)
Hegedű (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok)
Klarinét (6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok

Felvehető tanulók száma összesen

26

Festészet (előkészítő 1-2)

Tanulói
létszám
(fő)
22

Néptánc (előkészítő 1-2)

36

Művészeti ág
Képző- és
iparművészet
Táncművészet

Tanulói
létszám
(fő)
5
18
1
2

Tanszakok, azok évfolyamainak száma

Felvehető tanulók száma összesen

58

Művészeti ágak mindösszesen:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
Szolfézs előkészítő

84 fő

16 fő

3718 Megyaszó, Fő út 24.
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Művészeti ág

Zeneművészet

Tanszakok, azok évfolyamainak száma
Zongora (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok)
Furulya (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok)
Trombita (8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok)

Tanulói
létszám
(fő)
9
5
2

Felvehető tanulók száma összesen

16
5. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

1./

Az intézmény neve:

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet

2./

Az intézmény rövidített neve: ESZEI

3./

Az intézmény székhelye:3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
Rendelőintézet

4./

Az intézmény telephelyei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ,
(Támogató Szolgáltatás, Átmeneti elhelyezést nyújtó
szolgáltatás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés)
3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Orvosi ügyelet
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Iskola-egészségügyi ellátás

5./

Az intézmény típusa:

Általános járóbeteg ellátást nyújtó intézmény
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

6. /

Az alapítás ideje:

1988. november 1.
18/1988. tanácsi határozat
1998. szeptember 30. 112/1998. (IX. 02.) Ök.. hat.

7./

Az alapító szerv neve: Szerencs Város Képviselő-testülete

8./

Az intézmény fenntartója:

9./

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
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10./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közszolgáltató költségvetési szerv:
Egészségügy – közintézet
Szociális - közintézmény

11./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12./

Ellátandó közfeladat:

13./

Az intézmény működési területe:
Az intézmény tevékenységét Szerencs városban,
valamint természetes vonzáskörzetében fejti ki.
Lakóhelyi és területi munkát is végez.

14./

Irányító szerv neve:

15./

Irányító szerv székhelye:

16./

Irányító szerv vezetője: Polgármester

17./

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok
alapján.

18./

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény igazgatója, akadályoztatása esetén az
általa megbízott személy.

19./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

20./

Az intézmény alaptevékenységei, ellátás helye:

Járóbetegek ellátása, anya-, gyermek- és csecsemővédelem,
családsegítés.
Az egészségügyi ellátás Önkormányzat által kötelező
feladatait szervezi, koordinálja, illetve az illetékes
fórumokon ezekben az ügyekben az Önkormányzatot
képviseli. (Felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat,
fogorvosi szolgálat és ügyeleti szolgálat).
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és gyermekjóléti ellátás

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Alaptevékenységi szakágazat:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
TEÁOR száma: 8621

I.

Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Egészségügyi ellátás

Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
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Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Foglalkozás-egészségügyi
szolgálat

Szakfeladatok 2010. január 1-től

851253

862231

Foglalkozás-egészségügyi
alapellátás

Járóbetegek szakorvosi ellátása, 851275
gondozása

862211

Járóbetegek gyógyító
szakellátása

Védőnői szolgálat

843044

Gyógyító-megelőző ellátások
finanszírozása

851297

Anya,
gyermekés 851912
csecsemővédelem
(iskolaegészségügy, ifjúság-egészségügy
II.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 63.

Alaptevékenység szakágazata:
881100 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
TEÁOR szám: 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Támogató szolgáltatás

853288

889925

Támogató szolgáltatás

nyújtó 853181

873012

Időskorúak átmeneti ellátása

gyermekjóléti 853244

889201
889924

Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés

853233

889922

Házi segítségnyújtás

Átmeneti
elhelyezést
szolgáltatás
Családsegítés,
szolgáltatás

Szakfeladatok 2010. január 1-től

Házi segítségnyújtás

Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től

Nappali szociális ellátás

853266

881090

Idősek, fogyatékossággal élők
egyéb szociális ellátása bentlakás
nélkül

Szociális étkeztetés

853255

889921

Szociális étkeztetés

21./

Kiegészítő tevékenység:
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR szám: 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Szakfeladat 2009. december 31-ig

Szakfeladat 2010. január 1-től
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Költségvetési szervek által végzett
egyéb kiegészítő tevékenységek

751958

682001
682002

22./

Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:
Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Szerencs, Rákóczi út 51.
A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.
6. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

1./

Az intézmény neve:

Városi Kulturális Központ és Könyvtár

2./

Az intézmény székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi-vár

3./

Létrehozásáról rendelkező határozat:
53/2007 Kt. hat.

4. /

Alapító szerv neve:

Szerencs Város Képviselő-testülete

5./

Alapítás ideje:

2007.05.01.

6./

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

7./

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

8./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény

9./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a Városi Kincstár látja el

10./

Ellátandó közfeladat:

Közösségi művelődési, szórakoztatás, szabadidős
valamint könyvtári tevékenység tevékenység

11./

Működési köre:

Szerencs város közigazgatási területe

12./

A feladatok ellátását szolgáló vagyon:
Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában álló, a
szerencsi 6015 hrsz-ú ingatlan, valamint a
vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek, amelyek a Városi Kincstár könyveiben
szerepelnek.

13./

Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 8/1999. (IV. 28.) számú
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének első
mondatában foglaltak szerint használja a feladatai
ellátására szolgáló vagyont.
14./

Irányító szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

15./

Irányító szerv székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

16./

Irányító szerv vezetője:

Polgármester

17./

Az irányító szerv jogai és kötelezettségei:
A közművelődés területén: (1997. évi CXL. tv. 78. § 5. bek.)
a) meghatározza a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint az intézmény feladatait,
b) kiadja az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét,
c) jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését,
d) biztosítja a feladatok ellátásához, az intézmény fenntartásához szükséges
személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.
A könyvtár területén: (1997. évi CLX. tv. 68 §)
a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát, kiadja alapító
okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,
b) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai
követelményeket és normatívákat,
c) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et,
d) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők
közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét,
e) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát,
f) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más
jogszabályokban meghatározott feladatokat.

18./

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A képviselő-testület nevezi ki határozott időre, a hatályos
jogszabályok alapján

19./

Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény igazgatója, távollétében az általa megbízott
közalkalmazott

20./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

21./

Az intézmény feladata és alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
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TEÁOR száma:
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től

Művelődési központok, házak
tevékenysége

921815

910502

Közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése

Közművelődési könyvtári
tevékenység (a telephelyen is)

923127

910121

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások

910123
Egyéb szórakoztató és kulturális
tevékenység

921925

900400

932919



















Kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások
szervezése
M.n.s. egyéb szórakoztatási
tevékenység

Helyi öntevékeny és önszerveződő alkotó közösségek, kulturális egyesületek működési
feltételeinek segítése, különösen a következő területeken: képzőművészet, ének, zene,
táncművészet, bábművészet, díszítőművészet, stb.
A közösségszervezésre irányuló egyéni kezdeményezések támogatása, amennyiben azok
összhangban vannak a település lakóinak érdekeivel és érdeklődésével.
Értékközvetítés, kultúraterjesztés. A helyi alkotó közösségek bemutatóinak, fórumainak
szervezése, lebonyolítása hivatásos és amatőr művészek közreműködésével. Pódium
műsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb nem bevételes, illetve támogatást
igénylő rendezvények szervezése.
Életkor- és rétegspecifikus programok szervezése. Az óvodás és iskolás korosztály
kulturális érdeklődésének fejlesztése életkori sajátosságuknak megfelelő művelődési
alkalmak biztosításával. A településen nagy számban élő idősek kulturális igényeinek
kielégítését célzó rendezvények tartása.
A létrehozott értékek, hagyományok bemutatása, közvetítése széles körű megismertetése.
Az önkormányzat megbízásából az állami és nemzeti ünnepek, évfordulók,
megemlékezések színvonalas szervezése és rendezése.
A városban élő cigány kisebbség kulturális hagyományainak, szokásainak fokozatos
feltárásához, megismeréséhez szakmai segítségnyújtás, fórumok, kiállítások, bemutatók
szervezése.
Partneri közreműködés a nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi intézményekkel, civilés sportszervezetekkel, vállalkozásokkal, egyéb városi intézményekkel.
A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt
gyűjteményt tart fenn és működtet.
Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és
feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való
kivonását. Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a
jogszabályokban előírt időszakonkénti állomány-ellenőrzésről.
Az egyes használói rétegek igényeinek kielégítésére, s az elkülönült tevékenységformák
végzéséhez célszerűen kialakított övezeteket, gyűjteményrészeket tart fenn
(gyermekkönyvtár, helyismereti gyűjtemény, médiatár, Internet-szoba, stb.).
Biztosítja az erre kijelölt dokumentumok helyben használatát.
Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz. Könyvtári dokumentumokról másolatot szolgáltat.
Könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában.
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (dokumentumcsere,
internet, adatbázisok).
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22./

Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató
számára elérhetően helyezi el.
Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot, irodalomkutatást
végez.
Vezeti a könyvtár statisztikai adatait és összesíti, szolgáltatja azokat.
Gyűjti és feltárja azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek a város helyismeretével,
helytörténetével foglalkoznak
Rendezvényeket szervez, és helyet biztosít: könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások,
oktatási és önművelést segítő rendezvények, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények,
vetélkedők, klubok.
Közhasznú információkat gyűjt és szolgáltat.
Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel.
Alaptevékenysége ellátásához szakembert alkalmaz. Színvonalának megtartása érdekében
a könyvtár dolgozói részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon.
Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel.

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
(Ezen feladatok a helyi sajátosságok, feltételek és hagyományok mérlegelése alapján a
mindenkori költségvetés függvényében végzendők.)
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
910200 Múzeumi tevékenység
TEÁOR száma:
9102 Múzeumi tevékenység
Szakfeladatok 2009. december 31-ig










Szakfeladatok 2010. január 1-től
910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

Az ismeretterjesztés korszerű formáinak alkalmazásával a tudomány, a művészet, a vallás,
stb. területeiről tájékoztató, felvilágosító tevékenység (szabadegyetem, népfőiskolai
kurzusok, akadémiák).
Különböző közösségek, egyesületek, amatőr művészeti csoportok bevételes programjaihoz
terem- és eszközbiztosítás.
Értékközvetítés, kultúraterjesztés hivatásos és amatőr művészek közreműködésével. A
kulturális szolgáltatások területén hangversenyek, kiállítások, színházi előadások,
szórakoztató rendezvények szervezése.
Az érdekek mentén képzés, továbbképzés, átképzés szervezése; ismeretek átadása,
készségek fejlesztése érdekében tanfolyamok szervezése, felnőttoktatási formák
meghonosítása.
Egyének, vállalkozások, közösségek rendezvényei részére terem- és eszközbiztosítás a
lehetőségekhez mérten.
Amatőr és alkotó művészeti együttesek produkcióinak bemutatása városon kívül, illetve
műsorszervezés a közreműködésükkel
Szórakoztató rendezvények szervezése a felmerülő igények szerint: színházlátogatás,
színházi napok, hangversenysorozatok, gyermekelőadások, stb.
Kizárólag kulturális és turisztikai jellegű kiegészítő és kisegítő tevékenység végezhető,
melynek bevételét az önkormányzat által előírt alapfeladatok ellátásának finanszírozására
kell fordítani.
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23./

Pályázatok figyelemmel kísérése és pályázatírás az intézmény rendezvényeinek
finanszírozásához.

Az intézmény kisegítő tevékenysége:
Kisegítő tevékenység szakágazata:
829900 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
TEÁOR száma:
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től
821900

Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
20%
7. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
7.

1./

A költségvetési szerve neve:
Városi Kincstár

2./

A Költségvetési szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 87.

3./

A Költségvetési szerv telephelyei:
3900 Szerencs, Ondi út 1.
3900 Szerencs, Kossuth út 19.
3900 Szerencs, Hegy út 5.
3881 Sima Fő út 6-7.
3881 Sima Fő út 31.
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
3900 Szerencs, Rákóczi út 100.
3902 Szerencs-Ond, Fő út 104.
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.
3718 Megyaszó, Fő út 24.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
3900 Szerencs, Rákóczi-vár

4./

Létrehozásáról rendelkező határozat:
143/2006. (XII. 14.) Kt. hat.

5./

Alapító szerv:

6./

Alapítás ideje: 2007. február 1.

7./

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

Szerencs Város Képviselő-testülete
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8./

A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy

9./

Tevékenység jellege szerinti besorolás:
Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény

10./

Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

11./

Ellátandó közfeladat:
Ellátja a nevelési, oktatási, illetve közművelődési (részben önálló
részjogkörrel rendelkező) intézmények költségvetési-gazdálkodási
feladatait, a fenntartó által jóváhagyott megállapodás alapján.

12./

Működési köre:

13./

A feladatellátást szolgáló vagyon:
az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott
tárgyi eszközök.

14./

Irányító szerv neve:

15./

Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

16./

Irányító szerv vezetője:

Szerencs város közigazgatási területe

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Polgármester
17./

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Pályázat útján az Önkormányzat képviselő-testülete által, határozott
időre, az érvényben lévő jogszabályok szerint.

18./

Az intézmény képviseletére jogosult:
Kincstárvezető, távollétében az általa megbízott közalkalmazott

19./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti jogviszony

20./

Alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
TEÁOR száma:
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Szakfeladatok 2009. december 31-ig
692000
Önkormányzati
intézmények
ellátó, kisegítő szolgálatai

Szakfeladatok 2010. január 1-től
Számviteli,
könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység

7517
57
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Szakfeladatok 2009. december 31-ig
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 682000
bérbeadása
Diákotthoni,
kollégiumi 551326
szállásnyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Önkormányzatok elszámolásai
Intézményi
tevékenység

étkeztetés

855922

552312
552323
552334
751922

562912
562913
562914
841901

kiegészítő 751950

562920

Közoktatási intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok
feladatra
nem
tervezhető elszámolása
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése
Általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás

751952

Szakfeladatok 2010. január 1-től
Nem
lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolás
Egyéb vendéglátás

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856000 Oktatási
kiegészítő
tevékenység
komplex támogatása

751966
801115
801126
801214

Sajátos nevelési igényű tanulók 801225
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása

Alapfokú művészet-oktatás

682002

801313

Nappali
rendszerű
gimnáziumi 802144
nevelés, oktatás
Gimnáziumi felnőttoktatás
802166
Nappali rendszerű szakközépiskolai 802177
nevelés, oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók 802188
nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelése, oktatása

Napközi otthoni és tanulószobai 805113
foglalkozás (szorgalmi időben)

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelésű igényű gyermekek
óvodai nevelése , ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali
rendsszerű nevelése oktatás (14.évfolya)
852021 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852031 Alapfokú
művészet-oktatás
zeneművészeti ágon
852032 Alapfokú művészet-oktatás képző-és
iprmüv.,táncműv.
Szín-és
bábműv.ágon
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
(9-12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.
évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali
rendszerű
gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
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Szakfeladatok 2009. december 31-ig
855921

Diákotthoni,
kollégiumi 551315
szálláshelynyújtás
Pedagógiai szakszolgálat
805212

559011

Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás
Közművelődési könyvtári tevékenység

856020
889101

805410
853211
853233
853244
853255
853266
923127

Művelődési központok, házak
921815
tevékenysége
Sportintézmények, sportlétesítmények 924014

856011

910121
910123
910502

931903
900400

Diáksport

924036

932919
910203
931204
856099

21./

Szakfeladatok 2010. január 1-től
Nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt
vevő
tanulók
kollégiumi,
externátusi nevelése
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára
Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Bölcsődei ellátás

Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
M.n.s. Egyéb sporttámogatás
Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
M.n.s.
egyéb
szórakoztatási
tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Kiegészítő tevékenysége:
Kiegészítő tevékenység szakágazata:
702200 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
TEÁOR száma:

7022 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Szakfeladatok 2009. december 31-ig

Szakfeladatok 2010. január 1-től
702200 Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás

Kiegészítő tevékenysége irányulhat:
könyvelési,- adószakértői,-munkaügyi feladatok ellátására a gazdálkodási körén kivüli
gazdasági társaságok részére. A kiegészítő tevékenység nem veszélyeztetheti az alapfeladatok
ellátásában.
22./

Kisegítő tevékenysége:
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Kisegítő tevékenység szakágazata:
829900 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
TEÁOR száma:
8219

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Szakfeladatok 2010. január 1-től

Szakfeladatok 2009. december 31-ig

551414 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Üdültetés

562916 Üdülői, tábori étkeztetés
Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
20%
TEÁOR SZÁMA

MEGNEVEZÉSE

3312

Ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés javítása

4322

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4778

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5590

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5621

Rendezvényi étkeztetés

5629

Egyéb vendéglátás

6311

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920

Számviteli, könyvizsgálói, adószakértői tevékenység

7022

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8219

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8411

Általános közigazgatás

8510

Iskolai előkészítő oktatás

8520

Alapfokú oktatás

8531

Általános középfokú oktatás

8532

Szakmai középfokú oktatás

8541

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

8559

M.n.s. Egyéb oktatás

8560

Oktatást kiegészítő tevékenység

8891

Gyermekek napközbeni ellátása

9101

Könyvtári, levéltári tevékenység

9102

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9329

M.n.s. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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4. Előterjesztés az alapfokú, többcélú közös igazgatású intézmény létszámbővítésére
Bodnárné Göndör Magdolna előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést,
melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:
87/2009.(V.21.) Öt.
Határozat
Tárgy: az alapfokú, többcélú, közös igazgatású intézmény létszámának bővítése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
az óvodai intézményegység létszámának bővítését 0,5 fővel jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármestert a döntésből eredő intézkedések megtételére.
Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester, OKVM osztály vezetője

5. Hozzájárulás a Zempléni Fesztivál megrendezéséhez
Bodnárné Göndör Magdolna elmondja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően
működne továbbra is a támogatás, ehhez kérik a testület hozzájárulását.
Bíró István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását,
mivel a költségvetésben is tervezték a rendezvény támogatását.
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést,
melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:
88/2009.(V.21.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Zempléni Fesztivál támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A Zempléni Fesztivál szerencsi Programjainak megszervezéséhez a 2009. évi költségvetésében
800 ezer forint támogatást biztosít.
A Képviselő-testület utasítja az Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztályt, hogy
készítse el a támogatási szerződést, valamint a programok megvalósításához nyújtson szakma
segítséget.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2009. júnus 1.
polgármester, OKVM osztály

6. Javaslat az első lakához jutók támogatásáról szóló rendelet kiegészítésére
Porkoláb Béláné pontosítást tesz az előterjesztéséhez, a javaslat szövegét illetően. Maradna a
100 és 300 ezer forintos támogatási keret, csak lehetőséget szerettek volna teremteni az
Önkormányzatnak arra, hogy amennyiben a költségvetési előirányzat nem kerül teljes
mértékben felhasználásra legyen lehetősége a testületnek arra, hogy abban az esetben döntsön,
hogy a 400 ezer forintos kereten belül egységesen 200-200, vagy maximum 200 ezer forintig
terjedhessen a vissza nem térítendő támogatásnak az összege. A rendelet-tervezetből szeretné,
ha kikerülne az „egyéni elbírálás alapján” kifejezés, helyette az „egységesen” szó kerülne.
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja az előterjesztést, és ahogyan az
osztályvezető asszony elmondta, úgy hagyta jóvá a bizottság. A kiegészítés még bizottsági
ülésen nem hangzott el.
Bíró István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést,
melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi rendeletet
alkotja:
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2009. (V.21.)
RENDELETE
az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
6/2003. (III.25.) rendelete kiegészítésére
Szerencs Város Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók támogatásáról
6/2003.(III.25.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint egészíti ki:

szóló

1.§
A R. 4. §-a az alábbi, (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A képviselő-testület a pályázatok elbírálását követően – az évi költségvetési előirányzat
mértékéig, a 400.000 forint támogatási kereten belül – a vissza nem térítendő támogatás
összegét – az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló bizottsága javaslatát figyelembe
véve, egységesen – legfeljebb 200.000 Ft-ra emelheti.
2.§
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E rendelet 2009. május 22. napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben 2009. évi I.
pályázati fordulóban kell alkalmazni.

7. Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Dr. Bíró László előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése.
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
Hidegkúti Ákos arra kíváncsi, hogy ki a munkaszervezet vezetője, mert az előterjesztésben
az szerepel, hogy a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője fogja gyakorolni Szerencs
Város Jegyzője helyett.
Dr. Bíró László: Még nincs vezetője a munkaszervezetnek. A Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás kiírt egy pályázatot, amely már megjelent, és lassan le is jár a jelentkezési határidő.
A társulás tanácsa fogja kiválasztani a pályázók közül, hogy ki töltse be 2009. július 1.
napjától átveszi tőle a munkaszervezet irányítását.
Rónavölgyi Endréné megerősíti az előterjesztésben írtakat, miszerint helyileg is önálló
munkaszervezetként működne, az Ondi út 1. szám alatt.
Koncz Ferenc arra kíváncsi, hogy ezekről a dolgokról az önkormányzatnak nem kellene
tudnia? Például az egyes önkormányzatoknak – nem tudja, hogy pontosan ez hogyan működik
– de nem kellene az egyes önkormányzatoknak valamiféle felhatalmazást adni például azzal
kapcsolatban, ha jelentkezik egy személy, akkor az adott önkormányzat arra alkalmasnak
tartja vagy sem? Hogy működik ez? Teljesen kideríthetetlen, átláthatatlan ez. Megrökönyödve
látja, hogy a kistérségnek nem egy alkalmazottja itt dolgozik a szerencsi önkormányzat
intézményében. Mindig azt gondolta, hogy az érintettek a szerencsi hivatal alkalmazottai, s
közben kiderül, hogy nem, mert a kistérség alkalmazottai. Dolgozik az uszoda épületében, a
nevelési tanácsadóban. Kideríthetetlen, szövevényes viszonyok vannak, ki-kinek az
alkalmazottja, ki fizeti, honnan van költségtérítése, hogyan működik ez az egész rendszer?
Nem látott például a szerencsi önkormányzatnál egy olyan anyagot sem, amely a kistérségi
költségvetést mutatja, vagy valamiféle rálátásuk, belelátásuk lenne ezekbe a kérdésekbe,
miközben a kistérség központja Szerencsen van. Nem vitázik azon, hogy a Szerencsen
megválasztott képviselőknek nincs köze a kistérség költségvetéséhez, de talán arra lenne
lehetőségük, lehetne beleszólásuk, hogy kötött vagy nem kötött mandátummal küldjék a
kistérségbe a kistérség mindenkori vezetőjét, hiszen a város ennek egy meghatározó része.
Ennek a városnak a választott testülete a szerencsi önkormányzat. Ő még ezzel nem
találkozott. Mindenféle mende-mondákat látnak, hallanak, és találkozott most már papírokkal
is, de nem itt az önkormányzati ülésen. Nem kellene a szerencsi önkormányzatnak ilyen
kérdésekben véleményt alkotnia? Nem kellene például látni, hogy annak a 309 millió
forintnak mi a sorsa, amely a szerencsi kistérségben elköltésre kerül? Az mi módon történik?
Nem kellene erről tudniuk valamit? Most kiderül, hogy a jegyző úr volt a vezetője valaminek,
amiről a szerencsi önkormányzat nem is igen tudott. Abba viszont most bele kell egyezniük,
hogy valamilyen új ember lesz, hogy munkaszervezet lesz létrehozva. Ezt nem kellene a
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szerencsi önkormányzatnak valamilyen úton-módon látnia, vagy a városban élőknek? Hogyan
is működik? Ez a kérdés, mert hát erről a dologról egyenlőre nem nagyon van információjuk.
És amikor „igen”-nel döntenek, akkor a teljes bizalmi elv alapján mihez adják a
felhatalmazásukat. Nem lett volna rossz, ha tudnak róla, ha be lett volna ide hozva, ha lett
volna egyszer egy napirend bizonyos kistérségi kérdésekben, mert eddig ilyen soha nem
történt.
Dr. Bíró László válaszában kifejti: szövevényes és kideríthetetlen viszonyok vannak
kifejezést egy kicsit erősnek tartja. A kistérségek létrejöttekor Szerencs város Önkormányzata
is döntött, vissza kell keresni azokat a határozatokat, amelyekkel elfogadta a működési
szabályzatot, és mindent, ami a kistérségi szervezet működéséhez szükséges. Ugyanígy tette
ezt a többi 17 település is. Aztán ezek a döntések az Állami Számvevőszékhez kerültek, majd
a Közigazgatási Hivatalhoz és minden törvényességi szűrőn végigment, és ennek megfelelően
törvényesen működik. Megvannak a működési szabályzatban lefektetett kompetenciák, tehát
melyik testületnek milyen jogai vannak. Az biztos, hogy a kistérséghez tartozó mind a 18
település rendelkezik jogosítványokkal, mint ahogyan most is behoztak egy ilyen
előterjesztést. Amire nincs jogosítványa az adott testületnek, abban nincs kompetenciája.
Minden évben beszámolnak a testületnek rendes munkatervi anyag keretében a kistérség
munkájáról. Meg kell nézni akár az ez évi munkatervet is, amelyben szerepel a beszámoló.
Úgy gondolja, hogy itt semmiféle maszatolás nincs, nincs titok, és nincsenek szövevényes,
kideríthetetlen viszonyok. Amikor előterjesztés van, lehetőség van betekinteni teljes
mélységig a kistérség munkájába.
Koncz Ferenc megjegyzi: neki szövevényes ez a dolog, neki áttekinthetetlen, pontosan
amiatt, amiket már elmondott. Meglepődve tapasztal dolgokat, bár adták hozzá a nevüket. Az
anyag tájékoztató, holott pénzekről, személyi kérdésekről van szó. Az önkormányzatok
vezetői döntenek. Vannak olyan önkormányzatok, ahol rendszeresen tárgyalnak kistérséggel
kapcsolatos ügyeket. A kistérség új szervezet a magyar közigazgatásban, gyakorlatilag a
hatalmi ágak egyike lehet, ha lehet ilyet mondani, ami a pénzosztást tekinti. Véleménye
szerint többet kellene tudniuk a kistérségi ügyekről.
Rónavölgyi Endréné lezárja a napirend vitáját. Véleménye szerint a törvény nem tudása nem
mentesíti őket a végrehajtástól, állapotuktól. Úgy gondolja, hogy Koncz Ferencnek, mint a
megyei közgyűlés alelnökének, akinek nagy politikai múltja és tapasztalata van, nagy
hiányosságának tartja, hogy ezt a területet, ennek a törvényi szabályozását nem ismeri. Ebből
a nem ismeretből, és ezért tud megbocsátani, fogalmazódik meg az a vélemény, hogy
szövevényes, átláthatatlan. Nem ismeretlen ez a stílus, a legutóbbi Zempléni Kapuban is
fellelhető volt ez. Próbálja sugallni, hogy itt bármiféle törvénytelen dolgok történnének,
amely aggodalomra ad okot. Minden önkormányzati szervezetnek megvan a maga szabálya,
amelyet be kell tartani. Így van ez a többcélú kistérségi társulások esetében is. A hatásköröket
ez az önkormányzat is betartja, minden évben napirendi pont keretében beszélnek a kistérség
működéséről. Úgy gondolja, hogy a hatalommal való visszaélés lenne, ha egy önálló szervezet
munkájába bárki bele akarna úgy szólni, hogy a hatalmi eszközét próbálná érvényesíteni. Ezt
nagy hibának tartaná. A 18 polgármester a társulási tanács tagja, mellette működik a jegyzői
kollégium. És mint ahogy a megyei közgyűlés sem kéri ki, az adott szakterületen például a
szerencsi önkormányzattól, hogy ki legyen egy adott vezető, mert ez az ő dolguk. A
kistérségben pedig a polgármesterek, adott esetben a jegyzők döntenek a foglalkoztatásról.
Nagy felelősséget jelent, de nem hatalmi szerv, intézményfenntartói szerepe van, és ha
alelnök úr tájékozott a költségvetési rendeletben, akkor azt is kell tudnia, hogy vannak
különböző szakfeladatok, amelyre társultak az önkormányzatok, ezekre kötött normatíva van,
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a felhasználást ellenőrzik. Természetes dolog, ahol 18 önkormányzat dolgozik együtt, ott
vannak véleménykülönbségek. Azonban eddig, minden próbálkozás ellenére a költségvetését,
zárszámadását elfogadta a többcélú kistérségi társulás. Több millió forinttal gyarapodtak az
önkormányzatok lehetőségei az együttműködés során. Ezeket mindig is ismertették évente a
testülettel, amikor beszámoltak a kistérség munkájáról. A továbbiakban szavazásra bocsátja
az előterjesztést, melyet a testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogad, és az
alábbi határozatot hozza:
89/2009. (V.21.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és úgy dönt,
hogy jelen határozatával a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a
21/2009 (IV.30) határozatát jóváhagyja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa a Társulási
Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8. Különfélék
E napirendi keretében Rónavölgyi Endréné beszámol a két ülés között eltelt időszak
eseményeiről. Örömmel ad tájékoztatást arról, hogy szinte valamennyi pályázatát befogadták
a szerencsi önkormányzatnak, így egy nagyon ütemes városépítést tudnak folytatni, és helyi
vállalkozók részvételével szerencsi emberek foglalkoztatását tudják segíteni. Megerősíti, hogy
a Norvég Alap-os pályázatot is támogatták az elbírálók. E pályázat keretében valósulhat meg
a református templom teljes külső és belső felújítása, az orgona felújítása, a templomkert
felújítása, valamint a Kisboldog Asszony római katolikus templom belső felújítása, a templom
körüli teljes kerítés felújítása. A pályázat nagyobb részét a Rákóczi-vár felújítására tudják
majd fordítani. A tetőszerkezet felújítása már nagyon indokolt. Sor kerül a diákszálló
átépítésére, amely egy színvonalas szálloda lehet. Megvalósulhat a gépház, a vizesblokkok, a
Zempléni Múzeum továbbfejlesztése, a vár déli bejáratának, valamint a Huszárvár út teljes
átépítése. Nyertes pályázat keretében valósulhat meg a Rendelőintézet felújítása, ezen belül
tudják beindítani az egynapos sebészetet. Beadtak egy másik pályázatot is az orvosi ügyelet
további felújítására is. Folyamatban van a Zrínyi és Széchenyi út felújítása. Tavasszal
kezdődhet meg a Bajcsy-Zsilinszky utcának az átépítése a parkolóval együtt. Lefolytatták a
Forgalomtechnikai Terv társadalmi vitáját a városban. Nagyon hasznos volt ez a fajta
párbeszéd, mert nagyon sok hasznos tanács és javaslat fogalmazódott meg. A szakemberek a
javaslatok figyelembe vételével átdolgozzák majd a tervet, és elfogadásáról a képviselőtestület dönt. Számos kulturális programnak volt színtere a város, ezek: a középiskolai
ballagások, az ondi és szerencsi majális, megalakult az Ond Fejlődéséért Civil Egyesület. A
cukorgyár bezárásához kapcsolódóan lehet majd pályázni diverzifikációs pályázatra,
kárenyhítést biztosítandóan. Ígéretek szerint egy hónapon belül megjelenik ez a pályázat.
Országos foglalkoztatási konferencia zajlik a városban. Elkövetkezendő időszak programja a
május 22-i Hősök napi megemlékezés Szerencsen, 23-án Ondon, május 24-én 150 éves a
Miskolc és Debrecen közötti vasúthálózat, ebből adódóan egy nosztalgia vonat érkezik a
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városba, és a vasútállomáson korhű ruhákba öltözöttek fogadják majd a szerelvényt. Május
29-én kerül megtartásra az ápolók napja, május 30-án pedig a mezőzombori Bortó ad
helyszínt a Kistérségi Fesztiválnak. Június 5-én Országos Tárogató Fesztivál lesz a Rákóczivárban. Június 6-án és 7-én karate tábornak ad helyet a város. Rozsnyó és Szerencs
összefogásával egy határon átnyúló pályázatot szeretnének készíteni, melyhez a szerződést
már aláírták, a szükséges szervezetet létrehozták. Létezik egy másik közös pályázat is
Szlovákiával, ez egy kulturális együttműködést takar, és a jövő évi gazdanapok forrásait ebből
szeretnék megteremteni.
Koncz Ferenc arról érdeklődik, hogy 3,2 milliárd jut Szerencsre a diverzifikációs
pályázatból?
Rónavölgyi Endréné: Nem, 3,2 milliárd jut a szerencsi gyár bezárásával kapcsolatos
szerencsi akcióterületre. Azokra a beszállítókra, akik valamilyen módon kapcsolatban voltak a
cukorgyárral.
Koncz Ferenc: Tehát ennyi jut a cukorgyár bezárásával kapcsolatos károk enyhítésre. Nem
esett volna ki 3,2 milliárd haszon a Nordzuckernek, ha csak fél gőzzel indulnak be. Nem
került volna ennyibe, ha az állam valamilyen úton-módon beavatkozott volna a cukorgyár
bezárásába. Nagyon jó, hogy a város szépen szerepel a pályázatokban, ezt eddig is mindig
elismerték. Nyilván itt ez politikai kérdés, és hát egy olyan polgármester, aki a
kormánypártnak a tagja, az ilyen kérdésekben elég erőteljesen tud lépni. Gratulálnak hozzá,
de ez elsősorban azt hiszi, hogy saját érdek is, hogy ez a dolog így történjék. Nagyon fájlalta
eddig is, és fogja is, hogy egyrészt az az alap is csak eső után köpönyeg, illetve a fájdalmas
lépéseket el is lehetett volna kerülni. Ez az ó véleménye. Nem lát koncepciót abba az irányba
a város esetében, hogy itt tartsák az embereket, a fiatalokat, és munkahelyet biztosítsanak a
számukra. Abban igaza van polgármester asszonynak, hogy amíg tart az építkezés, addig
munkahelyet is jelent, de nem jelent azonban hosszútávon. Tudomása szerint a Nestlé
csomagolóüzemét is felszámolták oly módon, hogy a Nestlé állami támogatást kapott
bizonyos csomagológép beszerzésére, és ennek az lett a következménye, hogy innen el kellett
bocsátani több száz embert. Ő ezektől fél, és nem lát koncepciót arra, hogy ez megváltozna.
Sajnos olyan pályázati kiírások történnek az országban, amelyek nem a munkahelyek
megtartását segítik, hanem bizonyos szempontból annak gyengítését. Annak jobban örülne, ha
olyan pályázatokról hallanának, amelyek embereknek hosszútávra munkát biztosít
Szerencsen. Az erőmű az, amely munkahelyteremtést jelenthet a város számára. Reméli
pozitívan fog ez a kérdés zárulni. Sajnos folyamatos a város lakosságának a fogyása, ezzel
szemben kellene hathatós lépéssort tenni. Arra kéri a polgármester asszonyt, hogy
országgyűlési képviselőként azokat a csatornákat próbálja a megyében lévő 17-18
kormánypárti képviselővel használni, amellyel az ország ennek a felére olyan pályázatokat
kellene kiírni, amely hosszú távú elhelyezkedési lehetőséget teremt. Ezt látja a legnagyobb
problémának, de nemcsak Szerencs, hanem Észak-kelet Magyarország esetében is, hogy a
közmunkaprogramon kívül más foglalkoztatási lehetőséget nem látnak. A programmal
kapcsolatban pedig megoszlik az önkormányzati vezetők véleménye. Nem egyszerű ezt
megoldani, és ebből hasznos munkát végeztetni. Örül, hogy a város pályázati forrásokból
fejlődhet, de még inkább örülne annak, hogy ha ezek tartós munkahelyet is jelenthetnének a
jövőben.
Hidegkúti Ákos a kistérségi törvény számáról érdeklődik, mert szeretnének ezeknek a
dolgoknak jobban utána nézni. A látványberuházásokkal fejlődik a város, és égető szükség is
van a megvalósulásukra. De az előtte szólóhoz hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy a
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látványberuházásokra szórt pénzeket a gazdaság olyan irányú fejlesztésére kellene fordítani,
amely hosszútávon kisegíti a várost a slamasztikából, mert nagy bajban van a város. Nincs a
városnak hosszú távú elképzelése a jövőt illetően, elfogytak azok a területek, amelyekre
valamikori beruházókat tudnának fogadni. Kérték, hogy a Tescó területvásárlásából befolyt
összegből különítsenek el a város más pontjain beruházások megvalósítására szolgáló telkek
megvásárlására összegeket. Ez nem történt meg. Gyakorlatilag az önkormányzat a vezetés
rossz irányú döntéseinek következtében felélte a jövőjét. A Munkás Szent József templom
mellett lévő focipálya nincs lezárva az úttest felől, a labda folyamatosan kigurul az útra,
kerítés vagy védőháló felszerelése indokolt.
Dr. Egeli Zsolt azt olvasta a sajtóban, hogy a szerencsi kistérségben elrendelték a kötelező
tüdőszűrést a nagyszámú tbc-s betegekre tekintettel. Kérdése, hogy erről hogyan szereznek
tudomást a lakosok, mert már értesítőket nem küldenek. Így lehet, hogy csak a lakosság fele
megy el szűrésre, és sajnos nincs olyan jogszabály, amely kényszeríthetné az embereket a
kötelező tüdőszűrésre. Véleménye szerint, ha valami kötelező, akkor a lakosság is szerezzen
róla tudomást.
Visi Ferenc arról érdeklődik, hogy hogyan halad az erőmű építkezése? Örül a Széchenyi
utcán folyó felújítás folytatásának. A Kossuth téren lakók szeretnének tájékoztatást kapni egy
meghívóval, hogy az oda tervezett építkezések hogyan alakulnak majd.
Danyi László ismételten felveti az ondi Fő út aszfaltozási problémáját. Tudomása van arról,
hogy polgármester asszony levelet írt a regionális főmérnöknek és történtek bizonyos lépések.
A hegy felől is elkezdték az aszfaltozást, de az eddig végzett munka minősíthetetlen, ezért jó
volna, ha szakemberek is megnéznék azt. Sürgős intézkedést igényel az alsó részen lévő 12
csapadékvíz által veszélyeztetett telkek megóvása. Köszöni a Városgazda Kft. munkáját,
melyet a temető rendbetétele érdekében fejtettek ki. A képviselő-testület már több alkalommal
foglalkozott a város egészségügyi helyzetével, és sajnálatos, hogy egyre több a megbetegedés,
ezek közül is a daganatos megbetegedések. Az önkormányzatnak tennie kellene valamit a
figyelemfelhívások érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a megbetegedések a rendszeres
szűrővizsgálatokkal. Érdeklődik továbbá, hogy van-e pályázati lehetőség az Ond központra
készült tervek megvalósítására?
Vaszily Miklós az iránt érdeklődik, hogy volt-e elképzelés kormányzati szinten a
közmunkaprogram keretein belül a foglalkoztatási szintek kibővítéséről?
Bíró István: tudomására jutott, hogy a 4-es fkl. mentén pályázati lehetőség van kerékpárutak
megvalósítására. Mezőzombor komplett kiviteli tervvel, pályázattal rendelkezik, melyben
szerepel a Fecskés is. Beszélt a mezőzombori polgármesterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta,
hogy Szerencs nem kíván ebben a pályázatban részt venni, mert a 37 fkl. bővítése során
tervezik a kerékpárutak kiépítését. Nem tudja mi az akadálya annak, hogy erre nem
pályáznak, látva a bizonytalanságot, hogy az erőmű meg fog valósulni vagy nem. Ezt azért
említi, mert Szerencs és Mezőzombor között szinte mindig történik halálos baleset. Kéri az
önkormányzatot, hogy ha lehetőség van rá, vegyenek részt ebben a pályázatban, és valósuljon
meg a kerékpárút a sorompótól Mezőzomborig, bár nem tudja, hogy ennek milyenek az
anyagi vonzatai, de ezzel is bizonyítaná a szerencsi önkormányzat, hogy nem csak a
városközpont szépülne, hanem a külterület is. A szerencsi kistérségben lévő tbc-s
megbetegedésekkel kapcsolatban megjegyzi: tudomása szerint a szegény, nem megfelelő
higiéniai körülmények között élők esetében bukkanhat fel nagyobb számban megbetegedés,
ezért többen is kíváncsiak arra, hogy miért nem mondja meg az ÁNTSZ, hogy a kistérség
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melyik településein fordul elő ez a jelenség. Szerinte rossz volt, hogy a médiából kellett ezt
megtudnia, s nem pedig a szerencsi ÁNTSZ tájékoztatta elsőként az önkormányzatot arról,
hogy tbc-s megbetegedések vannak. A patakkal kapcsolatban elhangzott, hogy az építési
osztály levelet küld az ÉVIZIG-nek, hogy meg akarja-e csinálnia gaztalanítást vagy sem.
Köszönetet mond a Városgazda Kft-nek a nyújtott segítségért.
Dr. Korondi Klára megkérdezi, hogy a 30-40 évvel ezelőtt épített járdák felújítási
munkáinak ügyében történt-e előrelépés?
Dr. Takács István szintén a járdák állapotát említi. Ugyanígy az árkok állapotát, illetve a
parkolók száma is kevés. Már hétköznap sem lehet parkírozni a főutcán. A pályázatok jók, de
kéri, hogy lássák előre legalább öt évre, hogy mennyi pénzt tud fejlesztésekre fordítani a
város, ismerve a terheit a jelenlegi adottságok mellett. Kérdezi, hogy hogyan áll a
szalmaégető erőmű helyzete? Egy új cukorgyár felépítése 40-50 milliárd forintba kerül most.
Szerencs ennyit vesztett, a környezetéről meg még nem is tudnak.
Koncz Ferenc arról érdeklődik, hogy a képviselői költségtérítést nem lehet-e úgy
megcsinálni, hogy például megbízza a Városgazda Kft-t bizonyos munkálatok elvégzésével és
a költségtérítés összegét odaadná ezeknek az elvégzett munkák ellenértékeként. Ő szívesen
költené ilyen jellegű dolgokra ezt a kis pénzt, hogy ha már ez így alakult. Ha volna erre
vonatkozóan útmutatás, akkor az mindnyájuknak segítene. Megkereste őt egy befektetési
társaság, aki komoly tervekkel, elképzelésekkel rendelkeznek egy edzőcentrum felépítésére,
amely jövőbéli elfoglaltságot jelenthetne 20-30 embernek az ő elképzeléseik szerint. Nem
tudja, hogy hogyan állnak most ebben a kérdésben?
Hidegkúti Ákos a munkahelyteremtés kérdését feszegeti tovább, miszerint polgármester
asszony és az alpolgármester úr is több alkalommal is hangot adott véleményének, hogy hány
munkahelyet hoz a városba. Készült-e felmérés, hogy munkahelyteremtés szempontjából
pozitív-e a mérleg vagy negatív, mert azt hallani, hogy más üzletekből pedig a lecsökkent
forgalom miatt bocsátják el a dolgozókat. Azt gondolja, hogy ez nem munkahely teremtő,
hanem még kevesebb munkahely lesz a városban, ami így is van.
Visi Ferenc: Ha már ilyen sok pénzt sikerült nyerni pályázaton, valamikor 5 millió forinton
bukott meg, a mentőállomás átépítése és az ügyelet odatelepítése. Ebből a pénzből ezt meg
lehetne valósítani, még oda is jutna, hiszen annak idején az OMSZK nem tudta az 5 millió
forintot biztosítani. Jó lenne ebben az ügyben lépni, és az is jó volna, ha a betegszállítókat is
oda lehetne elhelyezni.
Heves János megjegyzi, hogy aki a testületi ülés ezen pontjának az elején vett részt, az
tájékozódhatott, hogy milyen sikertörténet zajlik a városban. A következőkben az első öt
hozzászólónak a hozzászólása után, ha valaki csak ezt hallgatja meg, akkor csak azt hallhatta,
hogy a rosszirányú döntésekkel a város feléli a város jövőjét, fogy a lakosság száma, tbc
ütötte fel a fejét, nincsenek beruházások, nincs munkahely, a Nestlében fejlesztenek, és ennek
következtében emberek veszítik el az állásukat, mert nincsenek megfelelő pályázatok kiírva,
amelyek a megfelelő munkahelyteremtést szolgálják. Megjegyzi, hogy ma már csak olyan
beruházások zajlanak, amellyel létszámok csökkennek. A világ már csak ilyen, tudomásul kell
venni, hogy az Európai Unió részei vagyunk, velük kell versenyezni. Mindenkinek, aki ebben
a körforgásban részt vesz, és ilyen a Nestlé is. Gyakorlatban tapasztalta, hogy az általa
vezetett vállalkozásban több mint százan dolgoznak, egy skandináv városban pedig csak öten,
és közben a termelési értékük olyan nagyságú volt, mint az övék. E felé tart a világ, és nekik
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kell alkalmazkodni hozzá. A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy folyamatban vannak
pályázatok, amelyek beruházásokat, általa munkahelyek létrehozását támogatják.
Elhangzottak olyan vélemények is, hogy az olyanok, akik ezekben a pályázatokban részt
vesznek és elnyerik azokat, akkor el kell őket ítélni, meg kell bélyegezni, és újságokban kell
közölni, hogy milyen százmilliókból hízik a vállalkozása. Ezért nem érti, hogy ha a
pályázatok kiírása jó és kell, és él valaki ezzel a lehetőséggel, ráadásul a térségben, akkor azt
el kell ítélni és meg kell bélyegezni, és ki kell pellengérezni az újságban. A vállalkozások
hízlalása az emberek munkahelyteremtését és megélhetését is szolgálja. Elmondja, hogy
vállalkozásuk 37 embernek ad munkát a kistérségben, ebből 21 szerencsinek. Szerinte nem
kell magát szégyellnie azért, mert ilyen pályázati támogatásokat vesznek igénybe. Úgy
gondolja, hogy ma az első elhangzott vélemények voltak a meghatározók, és akik ennek az
ellenkezőjét mondják, akkor azok csak valamilyen rossz szemüvegen keresztül nézik az itt
folyó életet. Tudomásul kell venni, bármennyire nem tetszik ez egyeseknek, hogy
Szerencsnek az utóbbi évek története sikertörténet. Még akkor is, ha leírják az újságban, hogy
a szerencsi kapuzat megvalósult és elfeledkeznek minden más egyébről. Amely lássák be,
hogy látszólagosan is és valóságosan is nem teljesen szolgálja a Szerencsen élők érdekeit. De,
aki csak ezt emeli ki, az szemellenzőt viselt, amikor ezt a gondolatot papírra vetette. Nem az a
feladatuk, hogy egymást gáncsolják, hanem az a céljuk, hogy haladjanak előre, és nem csak
szavakban kell ezt megfogalmazni, hanem tettekkel.
Rónavölgyi Endréné reagál a képviselők által felvetettekre. Cukorgyár bezárása: véleménye
szerint, ha ’89-ben a privatizáció nem úgy történik meg, mint ahogyan megtörtént, és nem
adják el a magyar ipart minden területen, de ha el is adják, az ott dolgozókat és a
répatermelőket tulajdonossá teszik a privatizáció során, mint ahogyan ez megtörtént
Németországban, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy a répatermesztők azt mondják, hogy
az Európai Unió által felkínált pénzt választják a répatermesztés helyett. Ismeri a magyar
államot illető mellékzöngéket, de elmondhatja, hogy a magyar állam a lehető legtöbbet tette
meg. Megkérdezte az államtitkárt, és ezt 100-150 ember hallotta, hogy mennyit kapott a
magyar állam azért, hogy a cukorgyárat bezárta? A válasz: semmit. Megkérdezte az
államtitkártól azt is, hogy megtehette-e volna a magyar állam, hogy a cukorkvótáról nem
mond le? A válasz az volt: Nem, a nemzetközi együttműködés kapcsán. Ugyanis ebben az
esetben minden kártalanítási összegtől az ott dolgozók is elesnek, és a magyar államnak
kellett volna akkor ezt megtenni. Most már többféle híreket hall répatermelési tárgyalásokról,
hogy akár megérni a cukorrépát Kaposvárra is leszállítani. Pályázatok és politikai
befolyásolás: Változott a világ, nem politikai alapon adják a pályázatokat, hanem szakmai
alapon. A szerencsi sikereknek az az oka, hogy azok a munkatársak, akik itt vannak és írják a
pályázatot, azok korábban nagyon komoly felkészítéseken vettek részt és olyan pályázatot
írnak. Koncepció, fiatalok itt tartása, lakosságszám: Egész Európában, Magyarországon, és
benne Szerencsnek fogy a lakosság száma. Felsorolja a környező nagyobb városok lakosság
számát, amely szintén csökkenést mutat. Vannak települések, ahol nő a lakosságszám.
Szerencsen valóban csökken. Készült a születések számával, amely folyamatos csökkenést
mutat. Jelenlegi pályázatok és munkahelyteremtés dolgai mennyiben függnek össze?
Összehasonlította a foglalkoztatási indexeket a nagyobb városokban, ezeket felsorolja. A
számok a cukorgyár bezárása utáni állapotot mutatják. Óriási baj, hogy a cukorgyár bezárt. A
cukorgyárban dolgozó, akkor regisztrált 111 főből 18 főnek bizonytalan a helyzete, aki nem
talált munkát, vagy passzív táppénzen van. A dolgozók nagy része tudott munkát találni
magának, mert piacképes tudása volt. Nagyon meglepték az erőművel kapcsolatos álláspontok
változása. Úgy látja, hogy mindnyájan, egyöntetűen nagyon várják, hogy épüljön az erőmű.
Volt, amikor ez nem így történt. Az elején igen, de aztán elmentek Tokajba szervezkedni, és
kifejteni, hogy miért nem szerencsés, ha Szerencsre épül az erőmű. És most megint azt várják,
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hogy épüljön az erőmű. Örül, hogy érdemes munkahelyteremtő beruházásokért dolgozni, de
ha egyszer ezt mondják, másszor meg azt, és még szervezkednek is ellene, és elkezdik
elriasztgatni a befektetőket, akkor nem álságos magatartás azt mondani, hogy segítsük a
vállalkozókat, hívjuk ide őket, miközben minden egyes cselekedetünkkel üzenjük, hogy úgy
gyertek ide, hogy olyan megyei területrendezési tervet készítünk, hogy gondold meg százszor,
akarsz-e itt beruházni, vagy sem. Milyen munkahelyteremtő beruházásokról lehet beszélni az
építkezések mellett? Azért hozták létre az Ipari Parkot 2004-ben és fordítottak rá több száz
millió forintot, hogy az ott lévő vállalkozók kényelmesebben dolgozzanak. Azóta már ott van
a kővágó üzem. A tények, a számok még magukért beszélnek. Látványberuházások: akinek
hozzátartozója van, az örül az óvoda felújításnak, az egynapos sebészetnek, mert az is
munkahelyteremtő beruházás, mert ha nem megfelelőek volnának az intézmények, akkor
meggondolná az a sok gyerek, aki nem szerencsi lakos, hogy idejárjon-e óvodába, iskolába.
Mert annál kevesebb pedagógus, orvos dolgozhatna itt, mint most. Szerinte nem élik fel a
jövőt azzal, ha óvodát, rendelőintézetet, utakat építenek. Az ilyen vélemények nem állják meg
a helyüket. Tbc kérdése: a hír hallatán kétségbe esett, és azonnal egy tájékoztatást kért dr.
Bobkó Géza igazgató főorvos úrtól, amelyben az áll, hogy nem mennek el az emberek a
tüdőszűrőre kivéve Szerencsen. Itt a lakosok több, mint 70%-a ment el a szűrésekre. Nincs is
ilyen értelemben a városban baj, mert a 70%-os megjelenéshez képest a betegség arány
messze nem haladja meg azt az értéket, hogy meg kellene a szerencsi embereket fegyelmezni,
hogy menjenek el a szűrésre. Ellenben a kistérségben az csupán 16-20%-a ment el szűrésre.
Ehhez a százalékhoz képest a kiszűrt betegek száma magas. Ha elment volna a kistérségi
lakosság 80%-a szűrésre, akkor messze nem erről szóltak volna a hírek. Mit tettek ebben a
kérdésben? Azt szeretnék elérni, hogy Szerencs legyen egy szűrőállomás, finanszírozza meg
az OEP, hogy ne Miskolcról hozzák le a buszokat. Fontos, hogy szűrésekre járjanak az
emberek, de nehéz kimozdítani őket. Ebben mindannyiuknak lehet felelőssége és szervező
munkája. Útépítés Ondon: felháborító, hogy úgy el lehet végezni egy munkát, ahogyan
elvégezték. Stoll Gáborral személyesen vette fel jegyző úr a kapcsolatot. Ha kell, meg fogják
találni azt a jogi utat is, hogy közpénzen hogyan lehet ilyet csinálni. Lehet, hogy ez szabályos,
ennek utána kell járni. Árokpart: ha az ÉKÖVIZIG nem csinálja meg a takarítást, akkor az
önkormányzat megcsináltatja, és ki fogják számlázni a munkát. Kerékpárút Mezőzombor és
Szerencs között: A hír igaz, de nem így. Minden önkormányzatnak megvan a lehetősége,
hogy pályázzon. Azt kell átgondolnia Szerencsnek, hogy kerékpárút témában többször ad be
pályázatot, de akkor veszélyezteti, hogy valamelyik nem fog nyerni. Megfontolás tárgya,
hogy a 37 fkl. átépítésével kapcsolatban pályázzanak a szervízutakra és kerékpárútra, vagy a
képviselő által említett pályázatra. Mentőállomás és felújítása: Megvolt még a látványterve is
a beruházásnak és nagyon örültek volna nekik, ha a tervük támogatást nyer. Az volt a válasz
az akkori OMSZ vezetőjétől, hogy csinálják a beruházást, de nekik pénzük nincs. Az
önkormányzat viszont a rendelkezésre álló pénzből az OMSZ támogatás nélkül nem tudta
volna megcsinálni. Az önkormányzatnak rendelkezésre állt a pályázati összeg, de a beruházás
értéke nagyobb volt, viszont a különbözetet az OMSZ nem tudta biztosítani. Nem a szerencsi
önkormányzaton múlt, hogy ez a beruházás nem valósult meg. Betegszállítók dolga: három
magáncég működik Szerencsen. Elvileg nekik kell rendelkezniük saját telephellyel, ahol
állnak. Járdák dolgában jó híre van: az új pályázatok sorában találtak olyan kiírást, ami járdák
felújítására szolgálhat. Kész van a járdák felmérése, de meg van határozva a keretösszeg amely 20 millió forint -, hogy mennyit lehet erre a célra fordítani. Parkírozás, pénzügyi
ütemezés öt évre: Valóban nem lehet parkírozni a városban, ezért is döntöttek úgy, hogy
megcsinálják a város forgalomtechnikai tervét, amely 20 évig nem volt. 20 év alatt 100-ról
3000-re nőtt meg a gépjárművek száma a városban. Ha megvan a forgalomtechnikai terv,
akkor annak alapján már úgy lehet kialakítani a közlekedési rendet és a parkolóhelyeket.
Pénzügyi terv öt évre: rákényszerültek, hogy ezeket elkészítsék, mert a beruházások nem
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fognak öt éven belül megvalósulni, 2010 októberéig nem fognak befejeződni. Ütemezni kell a
pénzügyi teljesítést. A pályázatok nagy része utófinanszírozású. Évekre lebontva kell
kimutatni, hogy melyek azok, amelyeket évente fel lehet használni pályázati pénzből, és
melyek azok, amelyeket önerőben hozzá kell tenni. Ezért vállalható az önerő, mert ezt nem
ebben az évben, vagy a jövőévben kell kifizetni, hanem elhúzódva kell az önerőt biztosítani.
Az önkormányzati minisztériumban létezik egy kassza, amely a leghátrányosabb helyzetű
települések számára szól, és az önerőt ki lehet ebből egészíteni. Legalább a felét ki lehet
egészíteni. Ebben az évben is pályáznak, mert több tíz millió forintot is el lehet nyerni sikeres
pályázat esetén. Az önkormányzatnak van hosszútávú fejlesztési terve, ciklustervnek hívják,
melyet a testület fogadott el. A közmunka során, ha valaki nem részesül ellátásban az egy főre
eső jövedelem alapján, meg kell találni a módot arra, hogy részt vehessen ebben a
programban. A közmunka program az csak enyhíthet a munkanélküliségen. Az igazi segítség
a munkahelyteremtő beruházás, amely mellett kell kampányolni, s nem ellene. Focipálya,
sportcentrum: már korábban megvolt a kapcsolat ezzel a beruházóval. Megvan a látványterv,
és a paraméterek. Személyes kapcsolatfelvételre is sor kerül. Úgy gondolja, érdemes ezzel
foglalkozni, de az írásos bemutatkozó azt tartalmazza, hogy a beruházó egy kft., a működtető
pedig egy alapítvány, és kérnek ingyen 5 hektárnyi területet. Előre bocsánatot kér a
beruházótól, de néhány évvel ezelőtt nagyon rossz tapasztalatokat szereztek egy beruházóval
kapcsolatban. Bocsánatot és megértést is kér a beruházótól, de le kell informálni, hogy ki az,
aki kopogtat az ajtón. Ha ez valóságos dolog, akkor ezt támogatandónak tartja. Talán a város
léptékeihez képest ez egy óriási nagy dolog, de a beszélgetés során, és ma már azt gondolja,
hogy a jövőt vetítheti előre, de meg kell nézni körültekintően, hogy ki a beruházó. Ha rendes,
akkor szívesen fogadják.
Koncz Ferenc: Megkérdezte, hogy lehet-e tenni valamit a költségtérítéssel.
Rónavölgyi Endréné: Meg fogják vizsgálni, de a rendeletükben a képviselő
munkavégzésének támogatására lehet fordítania költségtérítést. Meg fogják vizsgálni, nem
akarja ezt lesöpörni az asztalról. Pályázati sikerrel zárja az ülést. Hat településsel közösen,
Szerencs város gesztorságával közös pályázatot nyújtottak be könyvtárak és kulturális
intézmények fejlesztésére, mely pályázat sikeres lett és nem kell hozzá önerőt biztosítani. A
testületi ülést bezárja.
K.m.f.
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