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Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Visi Ferenc legyen, mellyel a
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
171/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 12-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közöltekkel. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:
172/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 12-i rendkívüli
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Előterjesztés járási hivatal kialakításáról
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
2.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer
2013. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról, valamint a pályázat kiírásáról
Előadó: Porkoláb Béláné, a Szociális Iroda vezetője
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3.) Javaslat a nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja megrendezésére és alapítói
döntés meghozatalára
Előadó: Nyiri Tibor közművelődési tanácsnok
1. Előterjesztés járási hivatal kialakításáról
Koncz Ferenc elmondja, a Magyar Kormány úgy döntött, hogy a magyar közigazgatást
átszervezi. Az idősebbeknek már ismerős vagy ahhoz hasonló rendszer újraindítása
következik, ami azt jelenti, hogy középszinten járási központokban folyik majd a munka.
Információi szerint az egykori járási kialakítástól az új rendszer abban különbözik, hogy most
a járáshoz tartozó minden településen lesz egy ember, aki közvetlen összeköttetésben lesz a
központi járási hivatallal, és helyben is a járási ügyek nagy részét el tudják majd intézni az
állampolgárok. Ez az ún. egyablakos ügyintézési rendszer, amelyről úgy véli, már
mindannyian hallottak. A járási hivatalok 2013. január 1-jétől kezdik meg működésüket,
ahhoz azonban, hogy időben kezdjék meg munkájukat, meg kell hozni bizonyos döntéseket.
Elmondja, más egyéb kérdések miatt korábban már több alkalommal is felmerült Szerencsen a
közigazgatás átszervezése. Mindenkit érint és érdekel, hogy a szerencsi lakosok és a járási
hivatalhoz tartozók milyen módon tudják majd ügyeiket intézni. A változás a jelenlegi
polgármesteri hivatal dolgozóit is érinti, mert a jövőben többen is mint járási alkalmazottak
fogják munkájukat végezni. Erről kell ma a képviselő-testületnek döntést hoznia.
Tulajdonképpen adminisztrációs döntésről van szó, hiszen törvényi kötelezettségüknek
tesznek ezáltal eleget. A részletekről szakmai szempontból a város jegyzője tud beszámolni,
ezért átadja a szót dr. Ináncsi Tündének.
Dr. Ináncsi Tünde: ahogyan azt a polgármester elmondta, az államigazgatási feladatok
46,5%-a kerül át 2013. január 1-jétől az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. Ez a
közigazgatási reformnak már nem az első lépése, hiszen ezt a reformot szolgálta már a
kormányhivatalok kialakítása is. A kormányhivatalokhoz integrálódtak be a középfokú
szakigazgatási szervek, így a helyiek is. Január 1-jétől ebben is változás történik, mert a járási
hivatalokhoz kerülnek át a helyi szakigazgatási szervek. Szerencsen lesz az ún. törzshivatal,
amit az önkormányzati hivatalból átkerülő, jelenleg is államigazgatási feladatokat ellátó
dolgozók fognak ellátni, ami nagyrészt az okmányirodát, a jelenlegi gyámhivatal jelentős
részét, továbbá a szociális igazgatási ügyintézők egy részét jelenti. Természetesen egyetlen
hivatal sem létezhet kísérő, segítő munkatársak nélkül, így a törzshivatalban is lesznek
funkcionális feladatokat betöltő személyek, például informatikus, pénzügyi munkatársak,
adminisztratív segéderők. A szerencsi polgármesteri hivatalt ez oly módon érinti, hogy jelen
ismereteik szerint 19 fő kerül át a járási hivatalhoz, ebben benne van a két vezetői szint is, a
járási vezető és helyettese is. A szerencsi járáshoz Szerencsen kívül további 13 település
tartozik majd, ahol lehetőség lesz arra, hogy az államigazgatási ügyeket az állampolgárok
továbbra is lakóhelyükön intézzék el. Nem kell a lakosoknak attól tartaniuk, hogy ezután
Szerencsre kell bejárniuk olyan ügyben, amelyet korábban helyben el tudtak intézni. Ez azt
jelenti, hogy a tizenhárom településen összesen 25 fő marad, mint államigazgatási ügyintéző,
immár a kormányhivatal és a járási hivatal alkalmazásában, kormánytisztviselőként 2013.
január 1-jétől. Ez átlagban két főt jelent, mint ügysegédet az adott településeken. A
testületnek ma döntenie kell egyrészt a járási hivatal indulásához szükséges létszámról
Szerencs tekintetében. A polgármester már ismertette, hogy adminisztratív döntésről van szó,
tekintve, hogy magasabb jogszabályok határozzák meg a járási hivatalok kialakításának
módját, módszerét. A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja, hogy magasabb szintű
jogszabály az addig önkormányzatinak minősülő feladatot bármikor állami feladattá
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nyilváníthat, a hozzá tartozó vagyont ennek megfelelően át kell adni. A képviselő-testületnek
döntenie kell továbbá a feladatellátást szolgáló vagyonról. Ez jelenti az ingatlanvagyont és a
feladatellátást szolgáló tárgyi eszközöket, infrastruktúrát is. Ennek megfelelően nem csak a
személyi feltételeket kell biztosítani, hanem azt is, hogy az áthelyezésre kerülő dolgozók
ugyanolyan környezetben és eszközökkel tudják 2013. január 1-jétől feladataikat ellátni. A
járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás ezt tartalmazza, amelyet a polgármesternek a
kormányrendelet szerint 2012. október 31-ig meg kell kötnie, ehhez szükséges a testület
felhatalmazása. A vagyonnal kapcsolatban elmondja, hogy jelen állapot szerint ez a jelenlegi
Polgármesteri Hivatalt jelenti, hiszen az október 31-i állapotok szerint szükséges a
megállapodást megkötni. Mindannyiuk számára ismeretes, hogy az áthelyezésre kerülő
kollégák 2013. január 1-jéig köztisztviselőként a hivatalban látják el feladataikat. Elmondja, a
tárgyalások folyamán a polgármester a Rákóczi 63. szám alatti önkormányzati épületet jelölte
meg, mint leendő járási hivatalt, amelyet a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, mint felajánlott
vagyont elfogadott. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel az önkormányzat vagyonát veszíti.
Ingyenes használatra ajánlják fel ezt a vagyont, a tulajdonjog marad az önkormányzaté, a
kormányhivatal a rezsiköltségek megtérítése ellenében fogja az épületet használni. Ezáltal
újabb lehetőségek nyílnak meg a hivatal előtt a költségmegosztás tekintetében, erről a
későbbiek folyamán dönt a képviselő-testület.
Koncz Ferenc: a járási hivatalok úgy fognak működni, hogy a legkisebb településen is
legalább egy ember fogja a járási ügyeket képviselni, aki közvetlen kapcsolatban lesz az ún.
törzshivatallal. Ez az ügyintézés szempontjából a jövőben könnyebbséget jelenthet a járási
hivatal szolgáltatásait igénybevevők esetében. Mindent meg kell tenniük annak érdekében,
hogy mind a helyi polgárok, mind a leendő járáshoz tartozó lakosok pozitív módon éljék meg
a változásokat, amelyek segítségükre kell, hogy legyenek, és ne az elintézendő ügyek
megnehezítését okozzák. Megnyitja a napirend vitáját.
Dr. Gál András: örvendetes dolog, hogy Szerencs járási központ lesz, úgy véli, ez előnyt
jelent majd a városnak. Megkérdezi, ismertek-e már konkrét személyi feltételek, a
létszámadatokon túl. Úgy tudja, a város jegyzője lesz a járási hivatal vezetője. Kérdezi, ki lesz
a hivatalvezető-helyettes, a dolgozók tudják-e már, hogy kik azok, akik átkerülnek a járási
hivatalhoz. Véleménye szerint érdemes lenne átgondolni, nem kerülne-e kevesebbe, nem
lenne-e olcsóbb, ha ez a közel 44 fő maradna a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületében,
amelyben annak idején közel 20 millió forintért alakították ki az okmányirodát. Újabb jelentős
költségeket jelentene, ha az új helyen újra létre kellene hozni az irodát. Nem kerülne
kevesebbe, ha a 20 fős városi apparátus költözne át, és a negyvennégy fő maradna a
Polgármesteri Hivatal épületében? Véleménye szerint gazdasági szempontból érdemes lenne
ezt átgondolni.
Koncz Ferenc elmondja, a kormánymegbízott a város jelenlegi jegyzőjét bízta meg azzal,
hogy a járási hivatalt kialakítsa, és a mostani állás szerint a járási hivatal vezetője dr. Ináncsi
Tünde, Szerencs város jegyzője lesz. Hangsúlyozza, a mostani állás szerint, hiszen a
minisztériumi döntés még nem történt meg. A hivatalvezető-helyettes személyével
kapcsolatban elmondja, mindig a kinevezett vezető privilégiuma, hogy a helyettes
tekintetében döntsön. Úgy véli, lesznek ezzel kapcsolatban egyeztetések, de ez a kérdés még
nem aktuális.
Dr. Bobkó Géza úgy látja, egy rendkívüli nagy átalakításnak a tanúi és részesei, reméli, nem
elszenvedői, hanem pozitívan jönnek ki belőle. Úgy gondolja, egy gazdaságosabb,
hatékonyabb szervezet fog ezáltal létrejönni. Sok hatáskör átkerül a járáshoz, amely eddig
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megyei hatáskör volt, egyes szakigazgatási szerveket pedig helyből irányítanak. Az eddig
megyei irányítás alá tartozó szakigazgatási szerv, az ÁNTSZ munkajogi, szervezési
szempontból a jövőben kizárólag a járási hivatalhoz fog tartozni. Kérdezi, a szakmai
kapcsolatok milyenek lesznek, tekintve, hogy eddig a megyei népegészségügyi intézet
felügyelte szakmailag a városi népegészségügyi intézetet, amely többek között a helyi
rendelőintézet engedélyét is kiadta. Kérdezi, milyen szakmai, vertikális kapcsolat lesz a
jövőben a megyei intézettel, illetve az új járási hivatal miben kompetens majd dönteni. A
másik kérdése a Rákóczi út 63. szám alatti ingatlanra vonatkozik. Az épületben működik a
helyi rendelőintézet részeként a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, kérdezi, hová
költöztetik az intézményt, hiszen mind a feladat, mind a dolgozók megmaradnak.
Heves János úgy gondolja, az előterjesztés azt a folyamatot vetíti eléjük, amely az országban
jelenleg is zajlik, ez pedig az államosítás. Elmondja, nem látja ennek előnyeit, úgy érzi, a cél
nem az előnyök megteremtése, hanem hogy az állam befolyással legyen minden településre,
azok intézkedéseire, működésére. Úgy gondolja, a lakosság érdekeit ez abszolút nem érinti,
mert az, hogy a munkaügyi központ a járási hivatalhoz tartozik vagy a megyeihez, az ott
sorakozó munkanélküliek szempontjából teljesen mindegy. Ezért lakossági érdekekre
hivatkozni nem érvényes. Az más kérdés, hogy a polgármester már utalt arra, hogy még nem
áttekinthető, nem ismert a lefolytatás menetrendje, számára még inkább tisztázatlan a dolog.
Elhangzott, mely épület kerül átadásra. Úgy gondolja, ez előrevetíti annak a képét, hogy a
továbbiakban az önkormányzatok ún. sóhivatalokká válnak, nem lesz hatáskörük, nem lesz
intézkedési joguk, csak úgy lesznek. Úgy véli, most megalapozzák a sötét jövőjét az
önkormányzatnak, amelynek vagy tagjai lesznek, vagy nem. Semmiképpen nem azt fogja
jelenteni, az önkormányzatiság élni fog a továbbiakban is. Állami kezelésbe kerülnek a
hivatalok, intézmények, iskolák, az gondolja, ez egy államosítási folyamatnak a része. Az,
hogy ez az idő próbáját kiállja-e, az majd kiderül. A polgármester célzott rá, hogy a járások
már korábban is működtek, és akik akkor éltek, azok ismerték. Ez így van, az
egypártrendszerben így működött, felülről irányítottak minden tevékenységet, most efelé
haladnak, ez lesz a továbbiakban Magyarországon is, átadják az ingóságokat, ingatlanokat.
Most arról kell dönteniük, hogy felhatalmazzák a polgármestert a B-A-Z Megyei
Kormányhivatallal történő megállapodás megkötésére. Kérdezi, mit tehetnének mást, a
parlament már eldöntötte ezt a kérdést, mi a képviselő-testület feladata? Bólogatni, ez lesz a
feladata a későbbiekben az önkormányzatoknak, jelenleg is ezt kell most megtenniük.
Elmondja, a maga részéről bizonytalan ennek támogatásában, bejelenti, tartózkodni fog a
szavazásnál. Nem érzi ennek az egésznek a súlyát, a fontosságát, nem érti a lényegét, ezért
fogja a szavazásnál a „Tartózkodik” gombot megnyomni.
Dr. Egeli Zsolt: tekintettel arra, hogy októberben az idősek hónapját ünneplik, nem sértődött
meg, amikor a polgármester arról beszélt, hogy az idősebbek még emlékezhetnek arra, 1983ban szűnt meg a járási hivatal intézménye. 1981-ben a mezőgazdasági szakigazgatással
kezdődött a járási rendszer felszámolása. Elmondja, szakmailag nagyon örül a váltásnak, mert
így végre különválasztják az önkormányzati és az állami feladatokat. Nagyon beteges
rendszernek tartotta, amikor egy választott tisztségviselő, egy polgármester irányít egy olyan
hivatalt, amely államigazgatási és közigazgatási feladatokat is ellát, miközben annak
felelőssége az államé. Elmondja, ha két évvel ezelőtt meg szerettek volna hívni egy
rendezvényre egy állami tisztségviselőt, aki úgymond itt képviseli a környéken a magyar
államot, akkor azon tanakodtak, kit is hívjanak meg. Önmagában az nem mond semmit, hogy
az államigazgatási hatáskörök 46%-a kerül át a járásokhoz, ehhez a számok mögé kellene
látni. Nagyon fontos, hogy mindenki számára világos legyen, hogy ki miért felelős, ki mit
finanszíroz, akkor elmondhatják, hogy az önkormányzati feladatokra adott-e a finanszírozás,
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el tudják-e látni, és az állam is el tudja mondani, ő mit tud tenni annak érdekében, amit a
mindenkori kormányok célkitűzésként előírnak. Nyilvánvaló, hogy ennek lesznek személyi
vonzatai, hiszen függetlenül attól, hogy az apparátus egy része átkerül a járáshoz, a
számokból kitűnik, hogy ez nem mindenkit érint, és lesznek fájdalmas következményei. Kéri
a döntéshozóktól, hogy maximálisan a szakmai rátermettség alapján válogassák ki a
munkatársakat, úgy, hogy a hivatalban is maradjanak szakemberek.
Dr. Ináncsi Tünde elmondja, a vezetőket a döntés során elsősorban az állampolgárok,
ügyfelek érdeke vezette. Szerették volna elérni, hogy tiszta képet mutassanak kifelé, hogy
elkülönüljenek egymástól az önkormányzat által ellátott feladatok, és az államigazgatási
feladatok. Azért, hogy tudják az ügyfelek, mely problémájukkal hová, mely ügyintézőhöz
fordulhatnak, és ne zavarja meg őket az, ha másnap ugyanoda mennek be, de ügyük már nem
oda tartozik. Elmondja, ő ebben veszélyt látott, és ezt a nézetet osztotta a polgármester is.
Mindenképpen kívánalom, hogy a váltás gazdaságosabb és hatékonyabb legyen, úgy
gondolja, a döntéshozók is ebből a szempontból vizsgálták és hozták meg döntésüket. Ezt a
kormányhivatal vezetőjének mondatával tudja alátámasztani. Amikor a tárgyalásokat
folytatták, amelyen személyi, bér- és munkáltatói kérdésekről volt szó, az főigazgató asszony
egy jelentős mondatot, mint szemléletet hangoztatott feléjük, mely a következőképpen
hangzott: a közigazgatásban, államigazgatásban nem vezetőkre van elsősorban szükség,
hanem szorgalmas, kitartó és szakmailag helytálló ügyintézőkre. Reméli, hogy ehhez fogják
magukat tartani, ők mindenképpen ezt látják, s nem tehetnek mást, mint felsorakoznak emellé.
Úgy gondolja, ez az ország érdeke. A szakigazgatási szervek vonatkozásában pontos választ
még nem tud adni, de úgy gondolja, minden szakigazgatási szerv rátermett, megfelelő
végzettségű vezetővel az élén végzi most is a tevékenységét. Munkajogi összefüggést
mindenképpen ki lehet olvasni a magasabb szintű jogszabályokból, erre idéz egy példát. A
hivatkozott kormányrendelet kimondja, a járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető
javaslatára a szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és menti fel. Kettős viszony lesz, jól látja
azt Bobkó Géza képviselő, hogy a szakmai vezetéstől nem fognak teljesen elszakadni. Mint
már említette, a járási vezetőnek javaslattételi joga lesz, de a szakmai irányítás nyilvánvalóan
oda fog tartozni, ahová eddig is tartozott. Jelen állás szerint ő így látja.
Koncz Ferenc a felvetésekre reagálva elmondja, az épülethasznosítással kapcsolatban sok
minden felmerült, többek között az is, hogy a hivatal apparátusa költözik át a Rákóczi út 63.
szám alatti épületbe, és a járási hivatal marad a jelenlegi Polgármesteri Hivatalban. A járásnak
azonban ez az épület túl nagy, mondhatnák, hogy a hivatalnak is, azonban vannak
elképzeléseik. Elmondja, elfogadta azt az érvet az apparátus részéről, hogy válasszák ketté a
két hivatalt. Bevallja, sokáig abban gondolkodott, hogy az egyik emelet a járási hivatalé, a
másik emelet az önkormányzaté legyen, hiszen az adminisztrációs létszám nem fog
növekedni, ha eddig elfértek az épületben, ezután is el fognak. A szakmai érvek azonban
felülkerekedtek elképzelésein, belátta, rengeteg probléma adódhat a közös elhelyezésből, az
ügyfelek összekeverik, nem fogják tudni, hogy az önkormányzatnál, vagy a járási hivatalban
járnak. Eszébe jutott az is, amikor korábban a kistérség kialakítása megtörtént, a hivatalba
betérve egy kollégát ügyében megkérdezett, aki azt válaszolta, helyileg ugyan itt van, de nem
a hivatal alkalmazásában áll, ezért kérdésével forduljon máshoz. Mindezek miatt el tudja
képzelni, mi történhet egy olyan emberrel, aki kevésbé járatos az épületben, s aki emiatt nem
tudja ügyét elintézni, ez pedig problémát, feszültséget okozhat. A legjobb elképzelés is lehet
rossz, ha nem jól történik a kivitelezés. Az alapgondolat az, hogy hatékonyabb, ügyfélbarát
legyen az ügyintézés, amennyiben azonban nem megfelelő a kivitelezés, abból csak káosz
lesz. Biztos abban, hogy a rendszer kialakítása elején lesznek fennakadások, ezt próbálják
elkerülni a külön elhelyezéssel. Bobkó Géza kérdésére válaszolva elmondja, a Családsegítő
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Szolgálat átköltözik a jelenlegi Polgármesteri Hivatalba. Mindazon feladatok, amelyek az
önkormányzatnál maradnak, kivétel nélkül átkerülnek a hivatal épületébe. Elmondja, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szervét is épületen belül szeretné elhelyezni.
Attól, hogy nem a város fogja működtetni a gimnáziumot, az oktatási intézményeket, azt
szeretné, hogy az önkormányzat épületében valamilyen módon megmaradna az irányítás.
Mindazon járáshoz vagy az önkormányzathoz kapcsolható hatóságok elhelyezését is az
épületen belül kívánja megoldani, amelyek jelenleg nem itt találhatóak. Gál András
felvetésével kapcsolatban elmondja, az okmányiroda átalakítása nem kerül olyan sokba, csak
az informatikai eszközöket kell áthelyezni, a többi saját erőből megoldható, azaz nem kerül
annyiba, mint annak idején a kialakítása. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal főigazgatója
részéről elfogadást, az önkormányzati és a járási feladatok szétválasztására vonatkozó
elképzeléseik támogatását látta. Képviselőtársa említette, hogy az egypártrendszerre volt ez
jellemző, akkor volt a tanácsi rendszer, kéri, ne felejtsék el, hogy az önkormányzati
választások megmaradnak. Tény, hogy kevesebb feladat marad az önkormányzatoknál, ebben
nincs közöttük vita. Tény viszont az is, hogy ezáltal tisztább lesz a helyzet. Talán az a helyzet
sem fog előállni, ami most előállt, hogy az önkormányzatok saját magukat hozzák nehéz
helyzetbe, mint történt az Szerencs esetében is. Heves János képviselő nem látja a változásban
a lakossági érdeket, véleménye szerint pedig van benne, mert jelenleg is számos olyan ügy
van, amelynek elintézéséért vagy ide a városba, vagy Miskolcra kell az ügyfélnek elutaznia,
az ezután megoldható lesz a kihelyezett alkalmazottnál. Véleménye szerint ez lakosságbarát
megoldás mind a szerencsi lakosok, mind a járáshoz tartozó települések lakói részére.
Elmondja, az a fajta közigazgatás, amely felé most elmozdulnak, nem ismeretlen Európában,
mert a francia közigazgatási rendszer teljesen így működik, és több olyan országról
beszélhetnének, ahol hasonló a közigazgatás felépítése. Az kétségtelen, hogy jól kell az
átalakítást kivitelezniük, és hogy értelmetlen lenne ezzel szembemenni. Egyetért
képviselőtársával abban, hogy sok még az előre nem látható rész, és azt csak emberi
hozzáállással lehet majd jóvátenni. Ezért kéri a járási hivatal leendő dolgozóit, és az
önkormányzat hivatalában ezután munkát végző dolgozókat, hogy tegyék magukévá ezt a
fajta szemléletet.
Dr. Bobkó Géza: belemélyedve a témába egyre inkább érződik az a súly, ami a városra fog
nehezedni, olyan tekintetben, hogy a járási hivatal érthető módon ki fogja válogatni a legjobb
embereket a szerencsi hivatalból. Azt szeretné, ha az önkormányzat hivatalában maradó
dolgozók szintén a legjobbak legyenek, ne alakuljon úgy, hogy a polgármesteri hivatalban ne
maradjanak kiváló szakemberek. Úgy véli, a polgármesteri hivatal leendő vezetőjének olyan
felhatalmazást kellene adni, és a város polgármesterének is mellé kell állnia, hogy a szerencsi
hivatal is kellő súllyal tudjon fellépni azért, hogy ne vigyen el mindenkit a járási hivatal
vezetője. Fontos az emberek elosztása, hogy mindenki megelégedésére mindkét hivatalban
komoly emberek maradjanak. Fontosnak tartja, hogy ennek érdekében mind a járási, mind a
polgármesteri hivatal egyenlő fajsúllyal vegyen részt az elosztásban. Felhívja a figyelmet, már
csak egy hónapjuk van dönteni.
Koncz Ferenc elmondja, a munkatársak tekintetében a járási hivatal leendő vezetője szabad
kezet kapott, de azokat a munkatársakat mozdítja, akiknek a járási hivatalban konkrét
munkájuk lesz. Nem a személyek között válogat, hanem a feladatok között, és annak
megfelelően viszi az embereket. Ilyen értelemben nincs felfelé, lefelé lépés vagy helyben
maradás, ugyanis tudni kell, hogy például nem lehet különbség a fizetésben. Ez azt jelenti,
hogy az adott dolgozó nem kereshet sem többet, sem kevesebbet a járási hivatalban, mint
amennyit a polgármesteri hivatalban a jelenlegi bértábla szerint kapott. Elmondja, hogy a
polgármesteri hivatal jelenlegi dolgozóit, akiket vagy ő bízott meg, vagy már az elmúlt
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időszakban is itt dolgoztak, kivétel nélkül megfelelően képzett és megfelelő hozzáállással bíró
munkatársaknak tekinti. Ameddig ennek ellenkezőjéről meg nem győződik, erre a jövőben is
így tekint. A konkrét személyi felvetéssel kapcsolatban elmondja, úgy gondolja, dr. Barva
Attila aljegyzőt fogja megbízni, felkérni a jegyzői feladatok ellátására, amely reméli, a
képviselő-testület hozzájárulását követően meg is valósulhat. Amennyiben a testület másként
gondolja/dönt, azzal szemben egymaga nem tud mit tenni, hozzáteszi, jelenleg az aljegyző
megbízásán gondolkodik. Úgy véli, ahogyan eddig is, Szerencs Város Polgármesteri Hivatala
megfelelően végzi munkáját a jegyző irányítása alatt, véleménye szerint nem történik
változás, hiszen a leendő jegyzővel is megvan a megfelelő emberi és szakmai kapcsolat,
hozzáteszi, nem kíván ebben kardinális változást végrehajtani.
Heves János úgy gondolja, a polgármester képviselőtársa kérdésére adott válasza
elfogadható, ő maga is úgy érzi, hogy a szakmai feladatok határozzák meg az áthelyezésre
kerülő dolgozók személyét. Nem hiszi, hogy például az építéshatóság legjobb emberét
átviszik a gyámhivatalhoz, csak mert ő volt a legjobb ember. Úgy véli, a szakmai feladatok
szerint kerül sor az átcsoportosításra. Elmondja, leginkább a tárgyi eszközök sorsa érdekli.
Korábban szó esett arról, hogy a járási hivatal a Rákóczi út 63. szám alatti épületben kerül
elhelyezésre, ha jól emlékszik, 44 fős dolgozói létszámmal. Elmondja, amennyire az épületet
ismeri, legfeljebb húsz-huszonöt ember elhelyezését tudja ott elképzelni. Másrészt az
udvarban található az Időskorúak Gondozóháza, kérdezi, mi lesz az intézmény sorsa, hogyan
lesz az épület a továbbiakban hasznosítva. Megjegyzi, ha a járáshoz tartozó településekről
érkeznek ügyfelek a járási hivatalba, a parkolást is meg kell tudni oldani. Az épület udvarán
viszont kevés hely található, az utcán pedig eddig is zsúfoltak voltak a parkolóhelyek.
Kérdezi, hogyan gondolták ennek megoldását, hiszen jellemzően autóval érkeznek az
ügyfelek a környező településekről.
Koncz Ferenc: jól látja képviselőtársa, az épületben valóban nem fér el negyvenhárom
ember. Elmondta azonban, hogy a 43 fő a teljes járási alkalmazotti létszám, ebbe viszont
beleszámítanak a járáshoz tartozó településekre kihelyezett munkatársak is. Szerencsen az ún.
törzsállomány kerül elhelyezésre, ez 20-22 főt jelent, akik mindenféle zsúfoltság nélkül
elférnek az épületben. A másik képviselői felvetésre válaszolva elmondja, hogy a változás
semmilyen módon nem érinti a gondozóházban élőket. Az intézmény vezetői, valamint a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a jövőben a polgármesteri hivatal
épületbe kerülnek áthelyezésre. A parkolással kapcsolatban elmondja, az udvarban, ha
szűkösen is, de hat-hét autó parkolására van lehetőség. A járási hivatal nyilván le fogja zárni
közvetlenül az épület előtt az utcán lévő parkolóhelyeket, amelyeket nem fog tudni bárki
igénybe venni, ez további három-négy parkolóhelyet jelent, azaz mindösszesen tíz autó fog
tudni megállni. Úgy gondolja, a járási hivatalnak a Szerencse Áruház mögötti területen
további parkolóhelyeket kell kialakítania. Képviselőtársa olyan kérdést vetett fel, amely
önkormányzati szinten is megoldandó feladat, mert a városban történő parkolási helyzet
meglehetősen kaotikus. Kérdezi a jegyzőt, kíván-e az elhangzottakhoz hozzászólni.
Dr. Ináncsi Tünde elmondja, a polgármesterhez hasonlóan úgy látja, a posta épülete és a
Szerencse Áruház mögötti parkoló, az Erzsébet téren lévő parkoló alkalmas az ügyfelek
autóinak elhelyezésére. A 43 járási alkalmazottból 19 fő fog a törzshivatalhoz tartozni, és a
székhelytelepülésen fogják munkájukat végezni. A településen lévő ügysegédek a
településeken élőket szolgálják ki, ezért úgy véli, nekik nem kell parkolóhelyet biztosítani
Szerencsen. Az átalakítás célja az, hogy az ügyintézés helyét minél közelebb vigyék az
állampolgárokhoz. Ennek megfelelően alakul most át a közigazgatás szervezete.
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Dr. Gál András a személyi kérdésekkel kapcsolatban érdeklődik. Mintegy 19-20 ember kerül
áthelyezésre a járási hivatalhoz, és nagyjából 20 fő marad a polgármesteri hivatalban, ez
mindösszesen közel negyven fő. A hivatalban jelenleg 70 ember dolgozik, ez azt jelenti, hogy
mintegy harminc fő „lebeg”. Úgy gondolja, a polgármester ebből még további 10 ember
elhelyezését meg tudja oldani. A kormány 22 ezer emberről beszélt, aki országos szinten az
államigazgatási reform áldozata lesz. Szerencsen ez azt jelenti, hogy 20 ember helye
bizonytalanná vált. Most hetven ember mindennap retteg, mi lesz vele, ki kerül a járáshoz, ki
marad a polgármesteri hivatalban. Kérdezi, mikor fogják megtudni a dolgozók, kik azok, akik
áldozatául esnek a reformnak. Kapnak-e végkielégítést? Véleménye szerint a legjobb az
lenne, ha mielőbb értesülnének a döntésről, hogy legyen idejük máshol munkát találni,
elhelyezkedni. Ismételten megkérdezi, mikor tájékoztatják azokat a dolgozókat, akik a reform
áldozatai lesznek.
Koncz Ferenc elmondja, ha rajta múlik, nem lesznek áldozatok. Mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy azoknak az embereknek, akik már régóta a hivatal alkalmazottjai, a
jövőben legyen is lehetőségük. A jövő évi költségvetés fő kérdése, hogy a hivatali dolgozók
bérét hogyan tudja az állam garantálni, és mit tud ehhez a város a saját bevételeiből
hozzátenni. Úgy véli, érthető, hogy mindenkinek vannak kétségei és félelmei.
Polgármesterként mindent meg fog tenni ebben az ügyben, amit meg lehet tenni.
Dr. Bobkó Géza emlékezteti képviselőtársait, hogy a Rákóczi 63. szám alatti épület
bővítésére pályázatot nyújtottak be 100 millió forint összegre, melyből az udvar jobb oldalát
kívánják beépíteni. Reméli, hogy pályázatuk nyerni fog, ezáltal viszont az udvar mérete
csökken, javasolja, ezt vegyék számításba a tervezésnél.
Koncz Ferenc úgy véli, ez a parkolást nem érinti.
Dr. Bobkó Géza elmondja, az udvarban jelenleg is nyolc-tíz autó parkol, a bővítést követően
azonban az udvar mérete jelentősen csökkenni fog.
Koncz Ferenc további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a járási hivatal
kialakításával kapcsolatos előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
173/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: döntéshozatal a járási hivatalok kialakításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatal kialakításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
2. számú melléklete alapján elkészített megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására, és a járási
hivatal kialakításához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. október 31.

8

2. Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer
2013. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról, valamint a pályázat kiírásáról
Koncz Ferenc felkéri az előadót az előterjesztés összefoglalására.
Porkoláb Béláné elmondja, 2013-ban is meghirdetésre került Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszerhez történő csatlakozás. A képviselő-testületnek arról kell
ma döntenie, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan kíván-e ehhez a pályázati rendszerhez
csatlakozni. Amennyiben igen, a hallgatók részére a pályázatot a megadott határidőn belül ki
kell írni, valamint a város költségvetésében biztosítani kell ennek fedezetét.
Koncz Ferenc kiegészítésként elmondja, az elmúlt évben 2 millió forinttal támogatta a város
a felsőoktatási intézményekben tanulók oktatását. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, ezek egyike az önkormányzat által nyújtott
támogatás, továbbá a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás, a harmadik pedig az
intézményi támogatás, amely tulajdonképpen kormányzati támogatás ezen a területen.
Elmondja, jól tudja, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat, a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatot azonban mindenképpen támogatniuk kell, ha szükséges, saját pénzből
adják össze a kétmillió forintot. Hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az
alábbi határozatot hozza:
174/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer
2013. évi fordulójához történő csatlakozásról, az elektronikus adatbázis használatáról,
valamint a pályázat kiírásáról
Szerencs Város Önkormányzata tárgyi ügyben készült előterjesztést megtárgyalta és a
következő döntést hozza:
Szerencs Város Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati fordulójához.
Szerencs Város Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx Internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
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Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Ezzel egyidejűleg – az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően – a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójára a
pályázatot kiírja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. október 15.

3. Javaslat a nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja megrendezésére és alapítói
döntés meghozatalára
Koncz Ferenc felkéri Nyiri Tibor közművelődési tanácsnokot, röviden ismertesse az
előterjesztést.
Nyiri Tibor ismerteti, október 1-je az Idősek Világnapja, október hónap pedig az idősek
hónapja. Örömét fejezi ki, hogy a magyar társadalomban egyre magasabb az átlagéletkor, és
egyre többen élik meg a magasabb életkort. Úgy gondolja, meg kell becsülni az egy életen át
dolgozó és a közt szolgáló embereket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg is
zajlanak az idősek hónapjával kapcsolatos programok, a város intézményei is szerveznek
rendezvényeket. Úgy véli, mindazok, akik a közszférában dolgoztak, megérdemelnek egy
külön napot, amelyen őket köszöntik. A rendezvény időpontját kitűzték, s azért terjesztik elő a
mai ülésen, hogy elegendő idejük legyen előkészíteni. Elmondja, hogy az eseményt
hagyományteremtő céllal szervezik meg. Eddig a város időskorú lakosait együttesen hívták
ezen rendezvényekre, most a város lehetőségeihez mérten külön invitálnak minden olyan idős
embert, aki a közszférában dolgozott. Nem csak az iskolákban, óvodákban dolgozókra, vagy
köztisztviselőkre gondolnak, hanem mindazon intézmények dolgozóira, akik önkormányzati
fenntartás alá tartoztak. A nyugalmazott önkormányzati dolgozók napjának megszervezéséhez
kéri az intézmények segítségét a nyugdíjas alkalmazottak elérhetőségeinek összegyűjtéséhez.
Úgy véli, mindenkit nem tudnak személyesen felkutatni, ezért a város hivatalos lapjában, a
Szerencsi Hírekben is közzéteszik a meghívót, hogy mindazokat, akik nem szerepelnek a
címjegyzékben, ily módon invitálják a rendezvényre. Az esemény időpontja 2012. október
25-e, csütörtök 16 óra, helyszíne a Rákóczi-vár színházterme. A program keretében külön
köszöntik a közszféra nyugállományú dolgozóit, ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását,
hogy hasonlóan a Pedagógusnap, a Semmelweis Nap alkalmából szervezett rendezvényekhez,
a nyugalmazott alkalmazottak részére wellness belépő adományozását engedélyezzék. A
résztvevők részére szerény vendéglátást szerveznek, a polgármester saját fizetését ajánlotta fel
ennek lebonyolításához.
Dr. Gál András nagyon jó kezdeményezésnek ítéli meg a rendezvény megszervezését.
Elmondja, a gimnáziumban 16 évvel ezelőtt született meg egy hasonló kezdeményezés,
tizenhat éve köszöntik intézményük nyugdíjas pedagógusait, dolgozóit. Kétévente tartanak
nyugdíjas találkozót, az elmúlt évben nyolcadik alkalommal rendezték meg az eseményt,
amelyet a nyugalmazott dolgozók örömmel fogadnak és hálásak azért, hogy nem feledkeztek
meg róluk. Ugyanez a szándék nagyon nemes és előremutató. Felhívja a figyelmet, arra
nagyon kell ügyelni, hogy a pedagógusokon kívül a konyhai dolgozók, az adminisztrációs
személyzet, a technikai dolgozók, portások, takarítók, a karbantartók se maradjanak ki.
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Javasolja, minden intézmény adjon tájékoztatást nyugdíjasairól, ezzel elkerülhetik, hogy
valakit kifelejtsenek.
Koncz Ferenc: ő maga is attól fél, hogy sértődés lesz, ezért kérte, hogy tegyék nyilvánossá a
meghívást, hiszen könnyen lehet, hogy valaki kikerült a látókörükből. Úgy véli, ez igazából
egy gesztus a nyugalmazott dolgozók felé, hiszen az önkormányzatnak nagyobb vendéglátásra
nincs lehetősége, azonban úgy gondolja, ezek az emberek nem is várják ezt el. A félreértések
elkerülése miatt tájékoztatásul elmondja, a képviselő-testület valamennyi tagja hivatalos az
eseményre.
Heves János egyetért képviselőtársával, nagyon dicséretes és nemes gesztus egy ilyen jellegű
rendezvény megszervezése. Örül annak, hogy ezt a témát a képviselő-testület napirendre
tűzte, és wellness utalványokat osztogatnak a város munkában megfáradt nyugdíjas, volt
alkalmazottai részére. Véleménye szerint ezt beárnyékolja az a tény, hogy ugyanezért a
tevékenységéért a város volt polgármestere a vádlottak padján ül a Miskolci Bíróságon, ahová
őt magát is időnként tanúként beidézik. Úgy véli, ez a város lakói körében felháborodást vált
ki, és ha kampányfogással vádolják a város volt vezetőjét azért, mert azt megtette, amelyet
jelenlegi képviselő-testület ugyanúgy megtesz, akkor felmerülhet ugyanez a kérdés.
Határozottan elutasítja, hogy tettüket kampányfogásnak minősítsék, a tárgyaláson az ügyész
mégis mindig erre kérdezett rá. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a Képviselő-testület
vállalja a belépőjegyek ingyenes kibocsátása miatt keletkező adó- és járulékterhek
megtérítését a kft. részére. Korábban, a már említett bírósági ügyben a kft. ügyvezetőjének
meg kellett volna tennie, de elmulasztotta összegyűjteni a jegyeket. Amennyiben most a kft.
részére kifizetik a 300.000 Ft-ra eső járulékokat, úgy véli, hibát követnek el, mert amit nem
vettek igénybe, annak nem kell kifizetni a járulékait. Ezt nem tette meg előző alkalommal a
cég ügyvezetője, hogy összegyűjtve jelentse, és az legyen jóváírva a kft-nek. Javasolja, ne
automatikusan, hanem az igénybevett jegyek után kerüljön az összeg átutalásra. Véleménye
szerint bármikor ehhez hasonló kérdés merül fel, nincs az a képviselő, aki ne szavazná meg.
Ugyanez lett volna az előző években is, s ezek most csak koholt dolgok, amelyek miatt a
város volt polgármestere a vádlottak padján ül. Elmondja, a bíró a tárgyaláson megkérdezte
tőle, véleménye szerint az előző képviselő-testület megszavazta volna-e ezt a kérdést. A
képviselő biztos abban, hogy mindenki megszavazta volna, senki nem mondta volna, hogy ne
adjanak ingyenes jegyeket a város fürdőjébe. Most ugyanerről van szó, amely ugyanúgy
támogatható, elmondja, ő maga is megszavazza. Megismétli, a kérdése az igénybevett jegyek
után fizetendő járulékokra vonatkozik.
Koncz Ferenc: az volt a baj, hogy az előző időszakban nem tárgyalt ilyenről a képviselőtestület. Az állammal szemben merülnek fel bizonyos kérdések, ezekben azonban nem kíván
állást foglalni. Az ügyben ő maga ugyanúgy vesz részt, mint képviselőtársa. Nem ő, mint
polgármester adja a jegyeket, hanem a képviselő-testület, javasolja, képviselőtársa is vegyen
részt ezeken a rendezvényeken. Véleménye szerint ha valaki egy bizonyos székbe beül,
ügyelnie kell arra, hogy a törvényeket mindig betartsa. Erről van szó, és nem arról, amelyről
képviselőtársa beszél.
Dr. Bobkó Géza: ő maga is támogatja a múlt megbecsülését, természetes, hogy mindannyiuk
kötelessége elődeiket tisztelni és megbecsülni. Egyetért azzal, hogy a meghívást nyilvánossá
kell tenni, ahogyan azt a polgármester is elmondta. Példaként elmondja, intézménye esetében
is előfordult, hogy aki annak idején a szülőotthonban dolgozott, nem gondolta, hogy az
egészségügyi intézményhez tartozik. Megerősítve képviselőtársa szavait elmondja, intézete
elküldi a szervezőknek nyugdíjas dolgozóik névsorát.
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Dr. Ináncsi Tünde Heves János képviselő kérdésére válaszolva elmondja, eddig sem
automatikusan került átutalásra a keretösszeg. A kibocsátott jegyek szigorú számadásúak, név
szerint adja át az ügyvezető az önkormányzat részére, amelyet a rendezvényen osztanak ki.
Tételesen elszámolják, hány darab került átadásra az önkormányzat részére, abból hány
darabot váltottak be, ezt követően térítik meg az összeget.
Koncz Ferenc: könnyen lehet, hogy ő is követ el hibákat, amennyiben így lesz, ennek
következményeit vállalnia kell. Ennek ellenére megpróbálnak minden szempontból
megfelelni az előírásoknak és a törvényeknek.
Nyiri Tibor elmondja, nem is tudják másként, csak az intézmények segítségével
megszervezni a rendezvényt. Annak elkerülése érdekében, hogy bárki is kimaradjon, több
helyen és alkalommal nyilvánosan is meghirdetik az eseményt. Információi szerint
munkatársai az oktatási intézményeket már megkeresték, ha nem így lenne, akkor írásban
kérik az intézmények segítségét, mert ez másként nem megy, csak összefogással. A
rendezvény sikeres lebonyolítása mindannyiuk érdeke.
Koncz Ferenc felhívja a figyelmet, két határozatot kell elfogadniuk. Elsőként szavazásra
bocsátja az esemény megrendezéséről szóló előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
175/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: A nyugalmazott önkormányzati dolgozók napjának megrendezése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzata a nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja elnevezésű
rendezvény keretében vendégül látja az önkormányzat nyugalmazott közalkalmazottait,
köztisztviselőit. A megrendezés költségeihez ingyenes wellness belépő és vendéglátás címén
300.000 Ft keretösszeg erejéig járul hozzá.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a költségvetés módosításának
előkészítésére.
Koncz Ferenc ezt követően szavazásra bocsátja azt a határozati javaslatot, amely arról szól,
milyen módon becsüljék meg a nyugállományba vonult önkormányzati dolgozókat. A
javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbi
határozatot hozza:
176/2012. (X. 12.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: A nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja alkalmából wellness belépő
igénybevétele (alapítói határozat)
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető
Non-profit Kft. alapítója a 119/2012. (VI. 28.) Öt. határozat alapján megemelt reklám- és
protokolltevékenységre fordítható keretösszeg terhére 300 db wellness belépőt vesz igénybe
2012. október 25-i nyugalmazott önkormányzati dolgozók napja alkalmából.
A Képviselő-testület vállalja a belépőjegyek ingyenes kibocsátása miatt keletkező adó- és
járulékterhek megtérítését a kft. részére.
Koncz Ferenc további napirendi pont hiányában a képviselők munkáját megköszönve az
ülést berekeszti.
K.m.f.
Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester
Visi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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