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Szám: 137-8/2009/PH.
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Képviselő-testületének
2009. május 29-én tartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, Heves János, Kalina Lajos,
Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, Vaszily Miklós
Igazoltan távollévők: Bíró István, Danyi László, Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc, Dr.
Korondi Klára, dr. Takács István, Uray Attiláné, Visi Ferenc
Meghívottak:
dr. Bíró László
dr. Gadóczi Bertalan
dr. Ináncsi Tünde
Ballók Istvánné
Szabó Lászlóné
Árvay Attila
Fodor Zoltánné

- címzetes főjegyző
- aljegyző
- jogtanácsos
- Városgazdasági Osztály vezetője
- Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője
- Szerencsi Hírek szerkesztője
- jegyzőkönyv-vezető

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 9 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Bíró István, és dr. Korondi Klára képviselők igazoltan vannak távol,
Geisenheimben testvérvárosi küldöttség résztvevői. Visi Ferenc, valamint dr. Takács István
jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője
dr. Egeli Zsolt legyen. Javaslatával a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
90/2009. (V.29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. május 29-i rendkívüli üléséről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Egeli Zsolt képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel. Javaslatával a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
91/2009.(V.29.)Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. május 29-i rendkívüli ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
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Napirend:
1.) Pályázatok benyújtása (TEKI, LEKI, ÉMOP) hazai forrásos pályázatokra
Előadó:
Szabó Lászlóné osztályvezető
Tárgyalta:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2.) Saját erő támogatására benyújtandó pályázatok megtárgyalása
Előadó.
Ballók Istvánné osztályvezető
Tárgyalta:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
1. Pályázatok benyújtása (TEKI, LEKI, ÉMOP) hazai forrásos pályázatokra
Szabó Lászlóné: A területi kiegyenlítést szolgáló pályázatokból most járdák építésére is van
lehetőség. Felmérették a településen a rossz állapotú járdákat, és sajnos sokkal több, mint
amennyit most be lehet pályázni. Igyekeztek úgy elosztani a felújításra kerülő járdákat, hogy a
város minden területén, és lehetőleg a legrosszabb állapotú járdák kerüljenek a tervbe. A
pályázati kiírás szerint olyan helyeket kellett választani, ahol a közlekedésbiztonságot javítja a
felújítás. Csak azért, mert rossz valami, nem lehetett beletenni a pályázatba.
Suskó Viktor: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, bár nem
voltak határozatképesek, a jelenlévők támogatták a határozati javaslatok elfogadását.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
Heves János: Mivel elkezdődött a Széchenyi utca felújítása, szerencsésnek tartaná, ha az
óvoda előtt lévő pár száz méter járdát beletennék a pályázatba.
Szabó Lászlóné: A város költségvetésében tervezve van a Széchenyi utcai járda, a nyár
folyamán meg lesz csinálva, ezért nem került bele ebbe a pályázati csomagba.
Rónavölgyi Endréné elmondja, hogy az anyagból kitűnik, hogy milyen járdákat terveznek
felújítani, s ehhez a területi elvet is igyekeztek szem előtt tartani. További kérdés, hozzászólás
hiányában lezárja a napirend vitáját, és szavazásra bocsátja a gépjárművek beszerzésére
vonatkozó LEKI pályázatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
92/2009. (V.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: pályázat benyújtása gépjárművek beszerzésére
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését
megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához
támogatja a 2 db gépjármű beszerzésére vonatkozó LEKI pályázat benyújtását.
A bruttó 23.490.000.- Ft. összköltségű beszerzéshez 19.966.500.- Ft támogatás elnyerése
esetén az Önkormányzat a szükséges Ft. 3.523.500.- önerőt biztosítja.
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A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt,
szükséges intézkedést tegye meg.

hogy a pályázat benyújtásához

Felelős: ÉVFO osztályvezetője
Határidő: 2009. 06. 02.
Dr. Egeli Zsolt jelzi, hogy a TEKI pályázat előterjesztésében rosszul szerepelnek a
százalékos arányok.
Rónavölgyi Endréné megköszöni az észrevételt, és szavazásra bocsátja a járdák felújítására
vonatkozó TEKI pályázat határozati javaslatát, amely már a helyes számadatokat tartalmazza.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
93/2009. (V.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: pályázat benyújtása járdák felújítására
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését
megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyalogos közlekedés biztonságának javítása
érdekében támogatja a járdák felújítására vonatkozó TEKI pályázat benyújtását.
A bruttó 26.097.188.- Ft. összköltségű felújításhoz 20.000.000.- Ft támogatás elnyerése
esetén az Önkormányzat a szükséges 6.097.188.- Ft. önerőt biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: ÉVFO osztályvezetője
Határidő: 2009. 06. 02.
Szabó Lászlóné jelzi, hogy az előterjesztésben gépelési hiba történt. A fejlesztés összköltsége
937.089.036,-Ft-nak van feltüntetve. A Rendelőintézet pályázatánál a helyes összeg:
837.089.036,-Ft. Ennél Az ÉMOP pályázatnál arról kell döntenie a testületnek, hogy egy
pályázati ablakra két pályázat került benyújtásra és mindkét pályázat nyert. Ritkán fordul
ilyen elő, ezért a most a támogatási szerződés megkötéséhez kérik, hogy döntsön a képviselőtestület arról, hogy mindkét fejlesztést megvalósítja. Mivel mindkét esetben 95%-os a
támogatási arány indokolt a beruházás, ezért hozták testület elé.
Dr. Egeli Zsolt: a kistérségi szakorvosi rendelőközpont fejlesztésénél az önerőt a
kistérségnek kell biztosítania, vagy Szerencs Önkormányzatának?
Szabó Lászlóné: Szerencsnek kell az önerőt biztosítani, mert az önkormányzat az ingatlan
tulajdonosa. Ez olyan eset, mint a Megyei Kórház fejlesztéséhez sem a megyéből gyűjtik
össze a pénzt, hanem a megyei önkormányzat biztosítja.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja az ÉMOP pályázat határozati javaslatát, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
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94/2009. (V.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére benyújtott ÉMOP-4.1.1/A és ÉMOP4.1.1/B. jelű támogatásban részesített pályázatok megvalósítása
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését
megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program
( ÉMOP-2007.-4.1.1.) keretén belül nyertes egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló
mindkét pályázatát finanszírozza és megvalósítását vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
szándéknyilatkozatot aláírja.

a

polgármestert,

hogy

az

erre

vonatkozó

Felelős: polgármester, valamint az ÉVFO osztályvezetője
Határidő: 2009. 06. 10.
2. Saját erő támogatására benyújtandó pályázatok megtárgyalása
Ballók Istvánné: Két pályázati igényről van szó, ebben a napirendi pontban. Az
önkormányzati minisztériumi rendelet alapján, amit április 8-án adtak ki, pályázatot nyújtanak
be a saját erő kiegészítésére, ami azt jelenti, hogy a pályázattal elnyerhető összeggel csökken
a saját erő mértéke, melyet a pályázathoz biztosítani kell. A pályázati kiírásnak megfelelően
abban az esetben kerülhet erre sor, ha már elnyert pályázatról van szó, és a támogatási
szerződés aláírásra került. Ez két pályázatnál történt meg, ezek: a Bajcsy-Zsilinszky út
fejlesztése, a másik az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges
ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Korábban mindkét pályázatban született már döntés.
Suskó Viktor: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jelenlévő tagjai elfogadásra
javasolják a határozati javaslatokat.
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.
Heves János nem érti, hogy a 60% 11 millió forint, a maradék 40% pedig 40 millió? Ezt ő
így értelmezi.
Dr. Egeli Zsolt: Az Európai Unió az eu-s forrású támogatottságnál az euró-forint hogyan van
elszámolva? Milyen árfolyamon? Hallanak megaprojektekről, ahol alultervezték az euróforint árfolyamokat.
Ballók Istvánné elmondja, hogy a város pályázatai forint alapú pályázatok, de az EU, ha euró
alapú a pályázat, akkor 260,-Ft-on veszi figyelembe az elszámolásnál. Heves János kérdésére
válaszolva elmondja, hogy a határozati javaslatot a pályázati kiírásnak megfelelően állították
össze. Az EU-s támogatással elismert összköltség utáni saját résznek az 50%-a igénylehető
vissza.
Rónavölgyi Endréné további kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirendet, majd
szavazásra bocsátja az ivóvizes pályázattal összefüggő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
95/2009. (V.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: „Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása” beruházáshoz saját forrás kiegészítése
Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városgazdasági Osztály
előterjesztését megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 210/2008 (XII.11.) Öt. számú határozatát módosítja, a
Szerencs Város Önkormányzata által a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretében benyújtott és elnyert KEOP-7.1.3.0-2008-0018 számú, „Észak-magyarországi régió
településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” elnevezésű
pályázatához az alábbi határozatot hozza:
Forint-ban
Beruházási Költség
2009. évben
2010. évben
Összesen
Támogatással elismert
14.800.000
116.700.000
131.500.000
Támogatással el nem
3.325.000
29.175.000
32.500.000
ismert (ÁFA)
Összes költség
18.125.000
145.875.000
164.000.000
Forint-ban
Beruházás forrásai
2009. évben
2010. évben
Összesen
EU alapból
12.580.000
99.195.000
111.775.000
Saját forrás:
2.220.000
17.505.000
19.725.000
1.
Ebből
EU
önerő
alap
igénylés
1.332.000
10.503.000
11.835.000
Saját forrás a nem
támogatott részre
3.325.000
29.175.000
32.500.000
Összes forrás
18.125.000
145.875.000
164.000.000
Az Önkormányzat támogatási igényt nyújt be az európai uniós fejlesztési pályázatának saját
forrás kiegészítésre, melynek összege 11.835.000.-Ft.
A beruházás megvalósításához szükséges további saját forrás összegét – 40.390.000.-Ft-ot a költségvetésben tervezni kell.
Felelős: Polgármester
Városgazdasági Osztály vezetője
Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2009. október 1.
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a Bajcsy-Zsilinszky út önerő kiegészítésére
benyújtandó határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
96/2009. (V.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: „Szerencs Bajcsy-Zsilinszky út fejlesztése”beruházáshoz saját forrás kiegészítése
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Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városgazdasági Osztály
előterjesztését megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szerencs Város Önkormányzata az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok Észak-Magyarországi Operatív Programja
(ÉMOP) keretében benyújtott és elnyert ÉMOP-3.1.2/B-2008-0012 számú „Szerencs BajcsyZsilinszky út fejlesztése” elnevezésű pályázatához az alábbi határozatot hozza:
Beruházási Költség
Támogatással elismert
Támogatással el nem
ismert
Összes költség

2009. évben (Ft)
7.976.700

2010. évben (Ft)
104.674.154
33.830.146

Összesen (Ft)
112.650.854
33.830.146

7.976.700

138.504.300

146.481.000

Beruházás forrásai
EU alapból
Saját forrás:
- Ebből EU önerő
alap igénylés

2009. évben (Ft)
5.982.525
1.994.175

2010. évben (Ft)
78.505.615
26.168.539

Összesen (Ft)
84.488.140
28.162.714

997.088

13.084.269

14.081.357

7.976.700

33.830.146
138.504.300

33.830.146
146.481.000

Saját forrás a
támogatott részre
Összes forrás

nem

Az Önkormányzat támogatási igényt nyújt be az európai uniós fejlesztési pályázatának saját
forrás kiegészítésre, melynek összege 14.081.357,-Ft.
A beruházás megvalósításához szükséges további saját forrás összegét - 47.911.503,-Ft-ot a költségvetésben tervezettek szerint biztosítja.
Felelős: Polgármester
Városgazdasági Osztály vezetője
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. október 1.
Rónavölgyi Endréné megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja. Mindenkit invitál a
szombati, Bor-tón megrendezésre kerülő Kistérségi Fesztiválra.
K.m.f.

dr. Bíró László sk.
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné sk.
polgármester

dr. Egeli Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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