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Fodor Zoltánné
- jegyzőkönyv-vezető
Az alakuló ülés iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok.
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülése a himnusz közös
eléneklésével kezdődik.
Visi Ferenc korelnök köszönti a megválasztott polgármestert, képviselőket, a Helyi
Választási Bizottság tagjait, a jegyzőt, aljegyzőt, a meghívott vendégeket, és azokat, akik
megtisztelték jelenlétükkel a mai ülést. A továbbiakban felkéri Sájer Istvánt, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2010. évi önkormányzati választások
eredményeit, majd vegye ki az esküt a képviselőktől, és adja át megbízólevelüket.
Sájer István köszönti az ülésen résztvevőket, majd ismerteti a választás eredményeit az
alábbiak szerint: A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. július 16-án tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati
képviselők választását 2010. október 3. napjára. A határidőket és határnapokat figyelembe
véve Szerencs Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 19-i ülésén választotta meg a Helyi
Választási Bizottság tagjait. Név szerint: Dr. Molnár Évát, Pocsai Lászlónét, Plávenszky
Józsefet, Spisák Sándort és Sájer Istvánt.
A Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 24-én tartotta alakuló ülését, melyen a tagok
egyhangú döntéssel elnöknek Sájer Istvánt, elnök-helyettesnek Dr. Molnár Évát választották
meg.
A Helyi Választási Bizottságba a jelölő szervezetek 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig
delegálhattak egy-egy tagot. Négy jelölő szervezet élt ezzel a lehetőséggel.
A delegáltak neve (alfabetika szerint)
Bánné dr. Gál Boglárka

-

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt,

Buriné Botos Erzsébet

– Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Cigányok
Kisebbségi Érdekvédelmi Szövetsége

Lehoczky Győző

- Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, Magyar Keresztény
Szociális Unió, Szerencs és Környéke Fejlődéséért
Egyesület, Magyar Szocialista Párt, Ond Közösségéért
Egyesület

Sármásy Mariann

- Jobbik Magyarországért Mozgalom

A delegált tagok Szerencs Város Polgármestere előtt tettek esküt, így teljes jogú tagként
kezdhették meg a munkát.
A választási névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőket és az ajánlószelvényeket
minden választópolgár határidőben megkapta, kifogás, észrevétel ezzel kapcsolatban nem
érkezett.
A jelölő szervezetek, független jelöltek a nyilvántartásba vételhez szükséges
ajánlószelvényeket és a szükséges dokumentumokat határidőben benyújtották a Helyi
Választási Irodához, ahol megtörtént azok informatikai, valamint jogi-igazgatási ellenőrzése.
A Helyi Választási Bizottság az ellenőrzést követően, megvizsgálta a benyújtott
dokumentumokat és alkalmasnak találta arra, hogy a jelölteket nyilvántartásba vegye.
Jogorvoslati kérelem nem érkezett.
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A Helyi Választási Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Helyi Választási Iroda
tevékenységét, jogi, igazgatási és technikai szempontból egyaránt, a választás zavartalan,
törvényes lebonyolítása érdekében.
Mivel annak törvényi feltételei fennálltak, a Helyi Választási Bizottság egyidejűleg kiírta a
cigány és német kisebbségi önkormányzati választásokat is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a
kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésén fogja ismertetni.
A Helyi Választási Iroda vezetője és munkatársai a választás lebonyolításához szükséges
központi nyomtatványokat átvették, a helyben előállítandó dokumentumokat elkészítették.
A szavazatszámláló bizottságok a választást szabályosan, pontosan és precízen, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően bonyolították le. A szavazatszámláló bizottságok munkája kapcsán
jelzés, kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett.
Megköszöni a szavazatszámláló bizottságok és jegyzőkönyvvezetők összehangolt,
eredményes munkáját.
A szavazás napján a HVB tagjai a Polgármesteri Hivatal kijelölt helyiségében
határozatképességhez szükséges számban tartózkodtak.
A választás napján három polgármester jelöltre, az egyéni listán 29 képviselőjelöltre lehetett
szavazni, illetve megyei listára 10 ezer alatti lakosságszámú településként. A szavazás napján
a városban véleménynyilvánító helyi népszavazás megtartására is sor került, mely a
megszámolt szavazatok alapján érvényes és eredményes volt.
A szavazóhelyiségek bezárását követően megtörtént a szavazatszámlálás, s az összesítés. Ezek
alapján a 2010. évi önkormányzati választás eredményét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Megválasztott polgármester:
szavazattal.

Koncz Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelöltje 2586 érvényes

Az egyéni listán megválasztott képviselők:
Dr. Egeli Zsolt

- FIDESZ-KDNP

2023 érvényes szavazattal

Dr. Takács István

- FIDESZ-KDNP

1953 érvényes szavazattal

Kiss Attila

- FIDESZ-KDNP

1839 érvényes szavazattal

Nyiri Tibor

- FIDESZ-KDNP

1839 érvényes szavazattal

Visi Ferenc

- FIDESZ-KDNP

1735 érvényes szavazattal

Dr. Gál András

- Bocskai István Társaság

1690 érvényes szavazattal

Dr. Bobkó Géza

- független

1632 érvényes szavazattal

Heves János - Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, Magyar Keresztény Szociális Unió,
Szerencs és Környéke Fejlődéséért Egyesület, Magyar Szocialista Párt, Ond Közösségéért
Egyesület
1572 érvényes szavazattal
A Helyi Választási Bizottság hétfőn hajnalban állapította meg az eredményeket, mely ellen
jogorvoslat nem érkezett.
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A választási eredmény kihirdetése után elmondja: az önkormányzati választás szakmai
szempontból szabályosan, jól szervezetten zajlott, ezért külön köszönetét tolmácsolja a Helyi
Választási Iroda vezetőinek és munkatársainak.
Külön megköszöni a választópolgároknak a fegyelmezett, jogkövető magatartást és a higgadt
közreműködést. A polgármester, valamint a képviselők munkájához sok sikert kíván.
Felkéri a képviselőket, valamint az ülésteremben tartózkodókat, hogy az eskühöz álljanak fel.
A megválasztott képviselők az alábbi szövegű esküt teszik:
Én, ……………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szerencs fejlődésének
előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen!
A képviselői eskütételt követően a képviselők aláírják az esküokmányt, majd Visi Ferenc
korelnök a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes, ezért az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyv hitelesítője dr. Bobkó Géza
legyen, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:
116/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. október 8-ai alakuló üléséről készülő jegyzőkönyv
hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.
Visi Ferenc javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
117/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. október 8-i alakuló ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Előadó:
Sájer István HVB elnök
2.) A polgármester juttatásainak megállapítása
Előadó:
Visi Ferenc korelnök
3.) Szerencs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
4.) Szerencs Város Képviselő-testülete bizottságainak létrehozása
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
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5.) Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
6.) Alpolgármesterek juttatásainak megállapítása
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
7.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester

1. Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
Visi Ferenc korelnök felkéri Sájer Istvánt, hogy a megválasztott polgármestertől az esküt
vegye ki, valamint adja át megbízólevelét.
Sájer István felkéri az ülésteremben tartózkodókat, hogy az eskütételhez álljanak fel, majd a
polgármester az alábbi szövegű esküt teszi a képviselő-testület előtt:
Én, Koncz Ferenc esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szerencs fejlődésének
előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen!
Az eskütételt követően Koncz Ferenc átveszi megbízólevelét, és aláírja az esküokmányt.
2. A polgármester juttatásainak megállapítása
Visi Ferenc: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a
polgármester illetményéről az alakuló ülésen kell dönteni.
Koncz Ferenc polgármester bejelenti érintettségét, valamint azt, hogy a szavazásban nem
kíván részt venni. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tudomásul
veszi a bejelentést.
Visi Ferenc: A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvényben meghatározott szorzószám szorzataként 521.800,-Ft-ban
javasolja megállapítani, amely megegyezik az előző ciklusban megválasztott polgármesteri
illetménnyel. A polgármester költségtérítésére nem tesz javaslatot, mert az előzetesen írásban
benyújtott nyilatkozata alapján a polgármester ezt nem kéri megállapítani.
Szavazásra bocsátja a polgármester illetményére vonatkozó javaslatát.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal (Koncz Ferenc nem szavazott) a javaslatot elfogadja, és az
alábbi határozatot hozza:
118/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
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Tárgy: Koncz Ferenc polgármester illetményének megállapítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint
megállapított illetményalap, és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben meghatározott
szorzószám szorzataként havi 521.800,-Ft-ban állapítja meg. Költségtérítést a polgármester
kérésének megfelelően nem állapít meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Visi Ferenc korelnök a szavazást követően átadja az ülés vezetését a megválasztott
polgármesternek.
3. Szerencs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Koncz Ferenc javasolja, hogy az önkormányzati választás után aktuális változtatásokat
módosítsák a Szervezeti és Működési Szabályzatban úgy, mint a testület létszáma, a
bizottságok száma, megnevezése, valamint hatáskörük, a vagyonnyilatkozatot kezelő
bizottság megnevezése, és az alpolgármesteri feladatok ellátása. Kérdés, hozzászólás
hiányában szavazásra bocsátja az írásban előterjesztett rendelet tervezetet, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja:
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010. (X.8.)
önkormányzati rendelete
a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló 32/2006. (XI. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szervezeti felépítésének és
működésének szabályairól szóló 32/2006. (XI. 02.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban
R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R. 5. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Szerencs Város Képviselő-testülete 9 főből áll.”
(2) A R. 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(5) bekezdések
számozása ennek megfelelően (3)-(6) bekezdésekre változik:
„(2) A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ saját tagjai közül. A polgármestert az általa
kijelölt alpolgármester helyettesíti. A polgármester és az alpolgármester(ek) együttes
távolléte vagy akadályoztatása esetén a testületi ülést a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
hívja össze és vezeti.”
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2. §
A R. 12. §-a hatályát veszti.
3. §
(1) A R. 15. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A testület határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint a fele, 5 fő jelen van.”
(2) A 15. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(4) A minősített többségű döntéshez 5 képviselő egybehangzó szavazata szükséges.”
(3) A 15. § (11) bekezdésében a bizottság elnevezése Ügyrendi és Oktatási Bizottságról Jogi
és Ügyrendi Bizottságra változik.
4. §
A R. 19. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a (3) bekezdés
hatályát veszti.
„(2) A bizottsági és képviselő-testületi jelenléti ívek őrzése a Polgármesteri Hivatal feladata.
A Polgármesteri Hivatal jelzi a polgármesternek a sorozatos indokolatlan távolmaradásokat,
aki kezdeményezi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
törvényben, illetve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.”
5. §
A R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A Képviselő-testület saját tagjaiból álló bizottságokat hoz létre az alábbi
elnevezéssel és feladatkörrel:
Bizottság neve

Jogi és Ügyrendi
Bizottság

Tagjainak
száma

Feladatköre

3 fő

- rendészeti, honvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófa-védelmi
ügyekben való döntés előkészítése,
- intézményvezetői pályázatok, képviselő-testületi hatáskörbe
tartozó egyéb személyi ügyek előzetes véleményezése,
- intézmények létesítésének, átszervezésének, megszüntetésének véleményezése
- költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi ellenőrzés,
- költségvetési és azt módosító rendeletek, zárszámadás
véleményezése,
- hitelfelvétel és minden egyéb pénzügyi, költségvetési
vonatkozású előterjesztés véleményezése,
- ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, energiaellátás,
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Bizottság neve

Tagjainak
száma

Pénzügyi Bizottság

3 fő

Feladatköre
idegenforgalom témájához kapcsolódó előterjesztések
véleményezése,
- városrendezési, városüzemeltetési, városfejlesztési,
környezet- és műemlékvédelmi, városmarketinget,
vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtést elősegítő
feladatok előkészítése, véleményezése,
- kistérségi, illetve városi projektek, benyújtandó pályázatok
előzetes véleményezése,
- önkormányzati ingatlan eladása, használatba adása, ingatlan
vásárlás véleményezése.

(2) Mindkét bizottság előzetesen véleményezi:
- az éves munkatervet, kivéve: annak nem átfogó, kizárólag az ülés időpontját,
helyszínét illető módosítását
- a költségvetés és módosításai, valamint a zárszámadás tervezetét,
- a helyi adórendelet-tervezetét,
- a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, annak módosítását,
- a településrendezési tervet (TRT) és annak módosítását.
(3) A Képviselő-testület szükség esetén egy konkrét feladat ellátására, illetve egy adott ügy
kivizsgálására eseti bizottságot hozhat létre. Az eseti bizottság létrehozására az állandó
bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók, működésére a létrehozó határozatban
foglaltak irányadók.”
6. §
(1) A R. 22. §-ának a.) pontjában a bizottság elnevezése Ügyrendi és Oktatási Bizottságról
Jogi és Ügyrendi Bizottságra változik.
(2) A 22. § b.) és c.) pontjában szabályozott hatáskörök b.) pont megjelöléssel a Pénzügyi
Bizottság hatáskörébe kerülnek át.
7. §
A 25. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Ahol valamely helyi önkormányzati rendelet Ügyrendi, vagy Oktatási és Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottságot, vagy Ügyrendi és Oktatási Bizottságot említ, azon Jogi és
Ügyrendi Bizottságot kell érteni, amennyiben a jelen SzMSz-ben szabályozott feladat- és
hatáskörök figyelembevételével.
Ha valamely helyi rendelet Pénzügyi Bizottságot, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot,
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottságot, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, Egészségügyi Bizottságot, vagy Szociális és Egészségügyi Bizottságot, továbbá
ahol Szociális Bizottságot, vagy Szociális és Egészségügyi Bizottságot, illetve Európai Uniós
és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot említ, azon Pénzügyi Bizottságot kell érteni, a jelen
SzMSz-ben szabályozott feladat- és hatáskörök figyelembevételével.”
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8. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
4. Szerencs Város Képviselő-testülete bizottságainak létrehozása
Koncz Ferenc: Az előzetes egyeztetések, és az érintett személyek megkérdezése alapján a
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Gál András képviselő urat, tagjainak pedig dr.
Takács István és Visi Ferenc képviselő urakat javasolja. A javasolt személyek mindegyike
előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy személyükről nyílt ülés keretében döntsön a képviselőtestület, valamint bejelentették érintettségüket, és kérték, hogy részt vehessenek a
szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal (nem szavazott dr. Gál András, dr. Takács István és Visi Ferenc)
tudomásul veszi a bejelentést és hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek a
szavazásban.
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Gál András
legyen, mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja dr. Takács István
legyen, mellyel a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért.
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja Visi Ferenc
legyen, mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, így a
részszavazatok alapján az alábbi határozatot hozza:
119/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve, nyílt
szavazás keretében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében Jogi és Ügyrendi Bizottságot alakít.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Gál András képviselő urat,
tagjainak dr. Takács István és Visi Ferenc képviselő urakat választja meg.
Koncz Ferenc: az előzetes egyeztetések és az érintett személyek megkérdezése alapján a
Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Bobkó Géza képviselő urat, tagjainak pedig Nyiri Tibor és
Heves János képviselő urakat javasolja. A javasolt személyek mindegyike előzetesen
hozzájárult ahhoz, hogy személyükről nyílt ülés keretében döntsön a képviselő-testület,
valamint bejelentették érintettségüket, és kérték, hogy részt vehessenek a szavazásban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal (nem szavazott dr. Bobkó Géza, Nyiri Tibor és Heves János)
tudomásul veszi a bejelentést és hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek a
szavazásban.
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Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke dr. Bobkó Géza legyen,
mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Nyiri Tibor legyen,
mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja Heves János legyen,
mellyel a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és a részszavazások
alapján az alábbi határozatot hozza:
120/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve, nyílt
szavazás keretében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében Pénzügyi Bizottságot alakít.
A Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Bobkó Géza képviselő urat,
tagjainak Nyiri Tibor és Heves János képviselő urakat választja meg.

5. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele
Koncz Ferenc: Az Önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdésében biztosított jogkör alapján
javasolja, hogy a képviselő-testület alpolgármesterré dr. Egeli Zsoltot és Kiss Attilát válassza
meg, akik előzetes nyilatkozatuk alapján társadalmi megbízatásban kívánják ellátni e
tisztséget, valamint hozzájárultak ahhoz, személyükről nyílt ülés keretében döntsön a
képviselő-testület, illetve jelezték, hogy a szavazásban részt kívánnak venni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal (nem szavazott dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila) tudomásul veszi
a bejelentést, és hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban.
Koncz Ferenc felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, valamint a jegyzőt a titkos
szavazás lebonyolítására. Kéri, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertesse a titkos
szavazás menetét, majd a szavazás végén ismertesse az eredményt.
Dr. Gál András: Maga és megválasztott társai nevében köszöni a képviselő-testület bizalmát,
a továbbiakban pedig ismerteti a titkos szavazás menetét. A képviselők a titkos szavazás
céljából a színpad mögötti helyiségbe mennek, ahol a technikai előkészítés alapján a titkos
szavazás feltételei biztosítottak. Szavazni az arra a célra előállított, az átadáskor lepecsételt
szavazólapon lehet, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával igazolják a testület tagjai. A
szavazólapon szereplő jelöltekre igen vagy nem szavazatot lehet adni, a megfelelő karikába
tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal. A szavazólapokat borítékba helyezés után a
bizottság előtt elhelyezett urnába kell bedobni. Az első szavazat leadásakor a bizottság a
szavazó jelenlétében elhelyezi az általuk aláírt urnaellenőrző lapot az urnába, majd lezárja és
lepecsételi azt. A szavazás befejezését követően a bizottság tagjai ellenőrzik az urna sértetlen
állapotát, felbontják az urnát, meggyőződnek arról, hogy megvan-e az urnaellenőrző lap. Ezt
követően összeszámlálják a szavazatokat, majd kitöltik a jegyzőkönyvet.
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Koncz Ferenc szavazásra bocsátja az ismertetett eljárásrendet, melyet a képviselő-testület 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
121/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: titkos szavazás eljárásrendjének elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármesterek választására
vonatkozó titkos szavazás eljárásrendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Szavazni az arra a célra előállított, az átadáskor lepecsételt szavazólapon lehet, melynek
átvételét a névjegyzék aláírásával igazolják a testület tagjai. A szavazólapon szereplő
jelöltekre igen vagy nem szavazatot lehet adni, a megfelelő karikába tollal elhelyezett két
egymást metsző vonallal. A szavazólapokat borítékba helyezés után a bizottság előtt
elhelyezett urnába kell bedobni. Az első szavazat leadásakor a bizottság a szavazó
jelenlétében elhelyezi az általuk aláírt urnaellenőrző lapot az urnába, majd lezárja és
lepecsételi azt. A szavazás befejezését követően a bizottság tagjai ellenőrzik az urna sértetlen
állapotát, felbontják az urnát, meggyőződnek arról, hogy megvan-e az urnaellenőrző lap. Ezt
követően összeszámlálják a szavazatokat, majd kitöltik a jegyzőkönyvet.
A titkos szavazást követően dr. Gál András ismerteti a szavazás eredményét: a szavazásra
jogosultak száma 9 fő. A szavazók száma 9 fő. Az urnában talált szavazólapok száma 9 db.
Ebből érvénytelen nulla, érvényes 9 db. Az érvényes szavazatokból dr. Egeli Zsolt 8 igen, 1
nem érvényes szavazatot, Kiss Attila 9 igen érvényes szavazatot kapott. A szavazás
eredményeként a megválasztott alpolgármesterek dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila.
122/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterré történő megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
34. §-ában biztosított jogkörében dr. Egeli Zsoltot és Kiss Attilát alpolgármesterré
megválasztotta.

Koncz Ferenc felkéri a megválasztott két alpolgármestert, hogy tegyék le hivatali esküjüket.
Dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek az alábbi szövegű esküt teszik:
Én, ……………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szerencs fejlődésének
előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten
engem úgy segéljen!
Eskütételt követően az alpolgármesterek aláírják az esküokmányt.
6. Az alpolgármesterek juttatásainak megállapítása
Koncz Ferenc javasolja, hogy döntsenek az alpolgármesterek juttatásairól.
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Dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila bejelentik érintettségüket, és azt, hogy a szavazásban nem
kívánnak részt venni, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal (nem szavaz dr. Egeli Zsolt és
Kiss Attila) tudomásul vesz.
Koncz Ferenc javasolja, hogy dr. Egeli Zsolt alpolgármester tiszteletdíját havi 200.000
forintban, költségtérítését havi 36.850 forintban állapítsa meg a testület.
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett a javaslatot
elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:
123/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
A polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve a képviselő-testület dr. Egeli Zsolt
alpolgármester tiszteletdíját az - 1994. évi LXIV. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva havi
200.000 forintban, költségtérítését pedig 36.850 forintban állapítja meg.
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Koncz Ferenc javasolja, hogy Kiss Attila alpolgármester tiszteletdíját havi 150.000 forintban,
költségtérítését havi 36.850 forintban állapítsa meg a képviselő-testület. Javaslatát szavazásra
bocsátja, melyet a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
124/2010. (X.8.) Öt.
Határozat
Tárgy: Kiss Attila alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
A polgármester szóbeli előterjesztésével egyetértve a képviselő-testület Kiss Attila
alpolgármester tiszteletdíját az - 1994. évi LXIV. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva havi
150.000 forintban, költségtérítését pedig 36.850 forintban állapítja meg.
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

7. Polgármesteri program ismertetése
Koncz Ferenc megköszöni mindenkinek az elmúlt időszakban tanúsított támogatást.
Megköszöni a hitet, a fegyelmet, a fegyelmezett magatartást, valamint azt a kimagasló
részvételt, amellyel a szerencsiek megjelentek az urnáknál, és bizonyították ország-világ
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számára, hogy komolyan veszik feladataikat. Több, mint 60%-ban vettek rész a szerencsiek a
választásban, amely kiemelkedő arány országosan, ezért a szerencsi testület ugyan lecsökkent
létszámmal, de annál nagyobb lehetőséget kapott a várostól. Ez a nagyon nagy lehetőség
egyben nagyon nagy felelősség is. Tudják jól, hogy mire vállalkoztak, és tudják azt is, hogy
melyek azok a feladatok, amelyek az elkövetkezendő időszakban az önkormányzat vállát
fogják nyomni. Meg kell állapítaniuk a város pontos helyzetét, hogy az, milyen képet mutat,
és ez nagyon vegyes. A rossz, hogy örökségük több, mint 2 milliárd forint pénzügyi teher,
amelyet ennek az önkormányzatnak ki kell gazdálkodnia, és emellett működtetnie kell a
várost az elkövetkezendő időben. Éppen ezért mindenkit arra kér a hivatalban, a város
intézményeiben, hogy amennyire lehet, példamutatóan, takarékosan álljon a város dolgaihoz.
Mindenkit arra kér, a városi polgárokat, közalkalmazottakat, köztisztviselőket, hogy minden
apró kövére úgy tekintsen ennek a városnak, mintha az a sajátja lenne. Minden, ami ebben a
városban van, közös tulajdonuk, és közös felelősségük egyben. Ezt az önkormányzatot terheli
a munkahelyteremtés feladata. A legfontosabb feladatuk az elkövetkezendő időben a város
gazdasági, pénzügyi stabilizálásának biztosítása. A városban dolgozók számára, és reményeik
szerint a még nem a városban élők számára olyan munkahelyek teremtése, amely a város
vonzerejét újra feléleszti. El kell érniük azt, hogy mindenki számára értékes munkahely
lehetőségével, a termelői munka lehetőségével biztosítsák a családok megélhetését, a
gyermekek taníttatását, és hogy derűsen tekinthessenek a jövőbe. Mindannyiuk felelőssége,
hogy munkahelyeket teremtsenek ebben a városban. Ez a legfontosabb feladat, s ettől nincs
fontosabb feladata ennek a testületnek. Ehhez kér segítséget az önkormányzati dolgozóktól,
ezt vállalja a saját személyét illetően, és ez lesz az a legszigorúbb feladat, amit mindenkitől
számon fog kérni, aki valamilyen módon kapcsolódik a városhoz. Jól látják, hogy mi történik
ebben a városban, hiszen itt volt a kora nyári időszak, amikor megrémültek attól, hogy a pici
Szerencs patak folyónak képzelte magát, és elöntéssel fenyegette a várost. Szerencs Város
Önkormányzatának másik nagy feladata a csapadékvíz elvezetésének a megoldása, annak
kiépítése úgy, hogy az a veszély, amely jelenleg is fennáll, a lehető legkisebb legyen, illetve
teljes mértékben megszűnjön. Nincsenek jó helyzetben, de vannak az országnak más,
nehezebb helyzetben lévő települései is, éppen ezért – a képviselőtársaival történt
megbeszélés alapján – segíteni fognak az ország bajba jutott településeinek még akkor is, ha
itt is nehéz helyzetben vannak. Segíteni kell, mert aki segít, annak könnyebben segítenek. Aki
segít, azt észre veszik. A jövőben nekik is segítségre van szükségük, ezért kezdeményezni
fogja a kistérség településeinek az összehívását,
és olyan pénzadománnyal, olyan
segítségnyújtási ötlettel fognak előállni az ország nehéz helyzetbe került települései számára,
amely talán megmutathatja azt, hogy odafigyelnek rájuk. Teszik ezt azért, hogy ha itt is baj
történne, akkor mások is figyeljenek a városra. Nagyon fontos ebben a városban az ifjúság
helyzete, hiszen gyerekek, és fiatalok nélkül nincs jövő. Ezt tudni kell szülőként, és
városvezetőként, ezért a következő négy év kiemelt feladatának tartja az oktatás, az ifjúság, és
a sport ügyét. Oktatási kérdésekben azon gondolkodnak, hogy kidolgoznak egy olyan városi
ösztöndíj rendszert, amivel vissza tudják csábítani a más városokban tanuló, az ott diplomát
szerző egyetemista fiataljaikat. Ahhoz, hogy lehetőséget tudjanak biztosítani számukra az kell,
hogy legyenek munkahelyek. Úgy gondolják, hogy a jövő szempontjából rendkívül fontos az
egészség, ezért Szerencsnek ki kell használnia a regionális központi lehetőségeit. Olyan
egészségügyi központra gondolnak, amely lehetőséget nyújtana a környéken élő, esetlegesen
fogyatékos gyermekek ápolására, Szerencsen pedig munkahelyet teremtene. Úgy gondolják,
hogy meg kell változtatni a városban az ifjúság lakáshoz, házhoz jutásának módját.
Kisvárosban élnek, ezért itt az a fontos, és az a bevett gyakorlat, hogy családi házakban élnek,
és ebben képzelik el a jövőjüket a fiatalok. Ezért segíteni fogják azokat a fiatal párokat, akik
Szerencsen kívánnak építkezni. Picit erőteljesebben kívánják ezt támogatni, mert segítség az
eddig is volt, de erre nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni. A jövőben nagyobb szerepet
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szánnak az egyházaknak oktatási, szociális és egészségügyi kérdésekben. Az önkormányzat
megbeszélés keretében egyeztetni fog a történelmi egyházak képviselőivel, hogy
elindulhassanak ebbe az irányba. Mindösszesen azt kívánja az elkövetkezendő időben, hogy
Szerencs egy olyan város legyen, amelyet elsősorban a szerencsiek szeretnek, de szerethető
legyen a nem szerencsiek számára is. Szerencs egy olyan város legyen a jövőben, amelynek
ha meghallják a nevét országszerte, akkor mindenki jóleső érzéssel bólint, és azt mondja,
hogy ez egy dinamikus város, amely odafigyel a környezetére, odafigyel az emberekre.
Ebben kér együttműködést a városban élőktől, és ebben ajánl együttműködést mindenki
számára, aki Szerencsen él, és a jövőben Szerencsen képzeli el a jövőjét. Azt kívánja
mindnyájuknak, - tudva azt, hogy nehéz lesz – hogy el tudjanak mozdulni a jelenlegi
állapotukból, előre tudjanak jutni a város és a családok szintjén is. Ehhez kíván minden
szerencsi barátjának, minden szerencsi polgárnak makacs kitartást, jó szerencsét, erőt és
egészséget.
Dr. Gadóczi Bertalan jegyző arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy ezzel a tisztséggel
jogok, és kötelezettségek is járnak. Ilyen kötelezettség a megbízólevél átvételét követően a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, melyet 30 napon belül kell megtenni. Amennyiben ezt
a kötelezettséget elmulasztják, nem gyakorolhatják képviselői jogaikat, és nem jogosultak a
megállapított juttatásokra.
Koncz Ferenc: Polgármesteri tiszteletdíját megszavazta ugyan a képviselő-testület, de ezt
nem kívánja felvenni, helyette olyan célokra kívánja fordítani, amelyekről az elmúlt
percekben beszélt, úgy mint az ifjúság, a sport, a szociális terület, és a civil szervezetek.
Megköszöni a testület munkáját, és további sikeres együttműködést kívánva a testületi ülést
bezárja.
K.m.f.
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