Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-13/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 26-án,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Koncz Ferenc, Kiss Attila,
dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan távollévő: Heves János, dr. Korondi Klára képviselők
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Vajtó Lászlóné
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Sipos Attila
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
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Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
Dr. Sável Katalin
- aljegyző
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Takács M. István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Szerencsi Hírek munkatársa
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető
Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Dr. Korondi Klára és Heves János igazoltan van távol. Javasolja, hogy az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Takács István képviselő legyen, mellyel a Képviselő-testület
7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

149/2013. (VII.26.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 26-i testületi ülésének
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli testületi ülés van.
Meghívó:
Szám: 80.226-14/2013/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
2013. július 26-án (pénteken)
11,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.
Napirendek:

2

1.) A „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítása, valamint fedezet
kiengedés kezdeményezése
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
3.) Javaslat csatlakozásra az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
4.) Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének átvállalása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
5.) A Zempléni Hulladékkezelési Z.H.K. Közszolgáltató Kft. kiválással történő szétválásának
elhatározásáról szóló első (elvi) döntés meghozatala
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
6.) Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
7.) Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Z.H.K. Kft.
közötti közszolgáltatási szerződés felmondása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
8.) A Szerencsen megvalósuló üveggyapotgyár jelenlegi helyzete (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester

Javasolt napirend:
-

A „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítása, valamint fedezet
kiengedés kezdeményezése
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Javaslat csatlakozásra az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének átvállalása
A Zempléni Hulladékkezelési Z.H.K. Közszolgáltató Kft. kiválással történő szétválásának
elhatározásáról szóló első (elvi) döntés meghozatala
Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Z.H.K. Kft.
közötti közszolgáltatási szerződés felmondása (szóbeli előterjesztés)
A Szerencsen megvalósuló üveggyapotgyár jelenlegi helyzete (szóbeli előterjesztés)

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
SZAVAZÁS
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Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
150/2013. (VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 26-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítása,
valamint fedezet kiengedés kezdeményezése
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
2.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
3.) Javaslat csatlakozásra az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
4.) Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének átvállalása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
5.) A Zempléni Hulladékkezelési Z.H.K. Közszolgáltató Kft. kiválással történő
szétválásának elhatározásáról szóló első (elvi) döntés meghozatala
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
6.) Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
7.) Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a
Z.H.K. Kft. közötti közszolgáltatási szerződés felmondása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kiss Attila alpolgármester
8.) A Szerencsen megvalósuló üveggyapotgyár jelenlegi helyzete (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
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1. A „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítása,
valamint fedezet kiengedés kezdeményezése
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban
Törvény) 72-76.§-a rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések
adósságállományának konszolidációjáról.
A Magyar Állam az adósságállományból 1 281 942 835 Ft összegű adósságot, és ennek a fent nevezett
törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott járulékai összegét vállalta át.
Az átvállalással érintett ügyletek:
1. OTP Bank Nyrt. Folyószámla hitel (2012.05.31.-2013.06.30. 200.000.000 Ft-os keret)
2013.06.28-i értéknappal 165.604.419 Ft támogatás, melyet közvetlenül a MÁK utalt.
2. OTP Bank Nyrt. Munkabérhitel (2012.05.31.-2013.06.30. 80.000.000 Ft-os keret)
2013.06.28-i értéknappal 30.000.000 Ft támogatás, melyet közvetlenül a MÁK utalt.
3. OTP Bank Nyrt. közreműködésével kiadott "Szerencs 2027" kötvény: Három oldalú
tartozásátvállalási szerződést kötött a Magyar Állam, Szerencs Város Önkormányzata, valamint az
OTP Bank Nyrt. A szerződés 2.2. pontja szerint az Önkormányzatnak a Kötvénysorozat részleges
előtörlesztése alapján 2013. június 28. napján kizárólag 4 550 748, 62 CHF összegben áll fenn a
Költségvetési Törvény 72.§ (6) bekezdése hatálya alá eső fizetési kötelezettsége, melyet a Magyar
Állam az átvállalás napján átvállalt 4 506 506,33 CHF névérték jogcímen, valamint 44 242,29 CHF
az átvállalás napjáig felhalmozott, de esedékessé nem vált ügyleti kamatok jogcímen.
Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban KELER) eljárási rendet adott ki, mely szerint
az adósságrendezést követően az önkormányzatok az általuk kibocsátott kötvények vonatkozásában
kezdeményezzék a kötvényről kiállított okirat módosítását, a kötvénysorozat részleges törlését. Ehhez
szükséges a polgármester és a jegyző felhatalmazása a szükséges dokumentumok aláírására.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 117/2013. (V. 31.) számú határozatával
döntött a Bocskai István Gimnázium működtetői jogának átadásáról, melyet a megállapodás
értelmében a fenntartói jogokkal együtt 2013. szeptember 1. napjától az Egri Főegyházmegye
gyakorol. Az épület használati joga átadásához szükséges az ingatlan tehermentesítése. Az oktatási
intézmény jelenleg a „Szerencs 2027” kötvény egyik fedezeti elemeként van megjelölve a
szerződésben. Mivel nevezett szerződés módosítására a fenn részletezett okok miatt szükség van,
javaslom, hogy ezzel egy időben kezdeményezzük a fedezet kiengedést, a jelzálogjog törlését.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati
javaslatok szerinti döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: 2013. június 28-án megtörtént a
költségvetési törvény alapján a város konszolidációja, amelyről már korábbi üléseken
többször is tájékoztatták a testületet. A kötvénnyel kapcsolatos szerződést a héten kapták meg
és írták alá, amely alapján a KELER-nél kezdeményezni kell a kötvényhez kapcsolódó okirat
cseréjét. Az előterjesztéshez két határozati javaslatot csatoltak. Az egyik határozat az
átvállaláshoz kapcsolódó, a tőke lecsökkentéséből eredő módosítás miatt szükséges. A másik
határozati javaslat esetében mivel az önkormányzat döntött a gimnázium működtetési jogának
átadásáról az Egri Főegyházmegye részére, a felek abban egyeztek meg, hogy az intézményt
terhelő jelzálogjogokat törlik. Mivel jelentős tőkecsökkenés valósul meg a kötvény

5

vonatkozásában, fedezetkiengedést kérnek a gimnázium épületére vonatkozóan. A
határozatokban hatalmazza fel a testület a polgármestert, és a jegyzőt az okiratok aláírására.
Koncz Ferenc polgármester: Bár a bizottság a szabadságolásokra, és egyéb munkahelyi
elfoglaltságokra tekintettel határozatképtelen volt, megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy tárgyalták-e a témát?
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mivel nem tudtak volna az
előterjesztésről dönteni, nem tárgyalták.
Koncz Ferenc polgármester: Jelen témában adminisztratív kötelezettségük van, hiszen a
gimnázium átadása, illetve a kötvénykonszolidáció miatt szükséges az előterjesztésben foglalt
lépések megtétele. Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Dr. Bobkó Géza képviselő: A gimnázium kiengedése után mi lesz a fedezet, vagy szükségese másik helyette?
Kiss Attila alpolgármester: Egyáltalán szükség van-e új fedezetre, hiszen az önkormányzat
kölcsöne kb. 70%-kal csökkent.
Dr. Gál András képviselő szerint sem szükséges újabb fedezet biztosítása, hiszen
nagyságrendekkel javult az önkormányzat pénzügyi kondíciója.
Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető a felmerült kérdésekre válaszolva ismerteti, hogy
az OTP nem támogatja a fedezet kiengedést tekintettel arra, hogy alulbiztosítottnak értékelte a
kötvényt. Mivel a város esetében 70% a konszolidáció mértéke, hozzájárulnak a kiengedéshez
a gimnázium vonatkozásában úgy, hogy helyette nem kell mást bevonni.
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy a pénzügyesek megint ügyesek voltak. Az első
dicséret a 70%-os konszolidáció kapcsán történt, amelynek most itt az első konkrét
eredménye. A második, hogy ügyesen tárgyaltak az OTP-vel, mert egyéb hitelek esetében,
hiába csökken a hitel, vagy a kamat, a fedezetet nem szokták elengedni az utolsó részlet
visszafizetéséig. Ezt viszont ebben az esetben sikerült elérni. Kérdés, hozzászólás hiányában
név szerint bocsátja szavazásra a kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosítására
vonatkozó határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Döntés a „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosításáról
A Magyar Állam az adósságállományból 1 281 942 835 Ft összegű adósságot, és ennek a fent nevezett
törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott járulékai összegét vállalta át.
A „Szerencs 2027” kötvény vonatkozásában három oldalú tartozásátvállalási szerződést kötött a
Magyar Állam, Szerencs Város Önkormányzata, valamint az OTP Bank Nyrt. A szerződés 2.2. pontja
szerint az Önkormányzatnak a Kötvénysorozat részleges előtörlesztése alapján 2013. június 28.
napján kizárólag 4 550 748, 62 CHF összegben áll fenn a Költségvetési Törvény 72.§ (6) bekezdése
hatálya alá eső fizetési kötelezettsége, melyet a Magyar Állam az átvállalás napján átvállalt 4 506
506,33 CHF névérték jogcímen, valamint 44 242,29 CHF az átvállalás napjáig felhalmozott, de
esedékessé nem vált ügyleti kamatok jogcímen.
Szerencs Város Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 74. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott szerződések aláírását követően
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meghatalmazza a polgármestert, hogy az „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó Megbízási
szerződés módosítását változatlan futamidő mellett aláírja.
A Képviselő-testület kijelöli Koncz Ferenc Polgármester, valamint Dr. Barva Attila jegyzőt, hogy a
kötvényekkel kapcsolatos ügyintézés során az Önkormányzat nevében a KELER Zrt-nél eljárjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2013. szeptember 30.

Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – igen, Dr. Gál András – igen, Kiss Attila – igen,
Koncz Ferenc – igen, dr. Takács István – igen, Visi Ferenc – igen
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
151/2013. (VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: Döntés a „Szerencs
módosításáról

2027” kötvényhez

kapcsolódó megbízási szerződés

A Magyar Állam az adósságállományból 1 281 942 835 Ft összegű adósságot, és ennek a fent
nevezett törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott járulékai összegét vállalta át.
A „Szerencs 2027” kötvény vonatkozásában három oldalú tartozásátvállalási szerződést
kötött a Magyar Állam, Szerencs Város Önkormányzata, valamint az OTP Bank Nyrt. A
szerződés 2.2. pontja szerint az Önkormányzatnak a Kötvénysorozat részleges előtörlesztése
alapján 2013. június 28. napján kizárólag 4 550 748, 62 CHF összegben áll fenn a
Költségvetési Törvény 72.§ (6) bekezdése hatálya alá eső fizetési kötelezettsége, melyet a
Magyar Állam az átvállalás napján átvállalt 4 506 506,33 CHF névérték jogcímen, valamint
44 242,29 CHF az átvállalás napjáig felhalmozott, de esedékessé nem vált ügyleti kamatok
jogcímen.
Szerencs Város Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 74. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott szerződések aláírását
követően meghatalmazza a polgármestert, hogy az „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó
Megbízási szerződés módosítását változatlan futamidő mellett aláírja.
A Képviselő-testület kijelöli Koncz Ferenc Polgármester, valamint Dr. Barva Attila jegyzőt,
hogy a kötvényekkel kapcsolatos ügyintézés során az Önkormányzat nevében a KELER Zrtnél eljárjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
2013. szeptember 30.
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Koncz Ferenc polgármester a fedezet kiengedés kezdeményezésére vonatkozó határozati
javaslatot bocsátja név szerint szavazásra.
Döntési javaslat:
Tárgy: fedezet kiengedés kezdeményezése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az OTP Bank
Nyrt.-nél kezdeményezze, hogy a Bocskai István Gimnázium Egri Főegyházmegyének történő átadása
miatt a „Szerencs 2027” kötvény fedezetei közül a Szerencs 1652/2 helyrajzi számú ingatlan
tekintetében fedezet kiengedésre kerüljön sor.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos

Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – igen, Dr. Gál András – igen, Kiss Attila – igen,
Koncz Ferenc – igen, dr. Takács István – igen, Visi Ferenc – igen
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
152/2013. (VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: fedezet kiengedés kezdeményezése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az OTP
Bank Nyrt.-nél kezdeményezze, hogy a Bocskai István Gimnázium Egri Főegyházmegyének
történő átadása miatt a „Szerencs 2027” kötvény fedezetei közül a Szerencs 1652/2 helyrajzi
számú ingatlan tekintetében fedezet kiengedésre kerüljön sor.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos

2. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata még 2007-ben nyújtott be pályázatot a szerencsi óvodák felújítására.
Az ÉMOP-2007-4.3.1/2F pályázat, az ún. „óvodapályázat” megvalósítása kapcsán 2013. szeptember
1-jétől megszűnik a Csalogány óvoda, mint óvodai feladat-ellátási hely. Erről több alkalommal,
többek között 2011 szeptemberében alkalmazotti értekezleten és rendkívüli szülői értekezleten
tájékoztatta az Önkormányzat az érintetteket, óvodapedagógusokat, szülőket egyaránt.
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Az óvodai telephely megszüntetése, az egyes feladat-ellátási helyekre felvehető maximális
gyermeklétszám meghatározása az intézmény alapító okiratának módosításával történik, amely a
köznevelési törvény értelmében átszervezésnek minősül. Az átszervezéssel kapcsolatban a törvény
konkrét szabályokat fogalmaz meg:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés
minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak
bármelyikének módosulásával jár. A törvény 21. § (3) bekezdés szerint tehát – az óvodák tekintetében
– átszervezés az intézmény feladat-ellátási helyét (székhelyét, tagintézményét, telephelyét), a nevelési
feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot érintő döntés.
A törvény 83. § (3)-(4) bekezdése szerint a fenntartó az intézmény átszervezésével kapcsolatos döntése
előtt kikéri – az óvoda esetén – az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét.
A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A fenntartó a fenti átszervezési döntéseket legkésőbb július utolsó munkanapjáig hozhatja meg.
Az oktatási feladatok állami átvétele kapcsán 2013. április 25-én már hozott döntést a képviselőtestület az intézmény alapító okiratának módosításáról, amelynek során törölte az általános iskola és
művészeti iskolai feladatokat az alapító okiratból, így létrehozva a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
elnevezésű intézményt. Azonban azzal egy időben nem lehetett más átszervezést végrehajtani, mivel a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény ezt kifejezetten megtiltotta.
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának, adatainak törzskönyvi nyilvántartásba vétele a
Magyar Államkincstárnál megtörtént, így lehetővé vált az átszervezési döntések meghozatala a fenti
törvényi előírások szerint.
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiakban szükséges módosítani 2013.
szeptember 1-jei hatállyal:
- a telephelyek közül megszűnik a Rákóczi Zsigmond tér 1.
- a feladatellátást szolgáló vagyonból kikerül a Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz. 61/18, 485 m2
- az intézménybe felvehető maximális tanulólétszámból kikerül a Rákóczi Zs. tér 1. 55 fő.
- az alapító okiratban az alábbiak szerint módosul a maximális tanulólétszám:
- óvodai nevelésben résztvevő gyermekek maximális száma: 345 fő
- Szerencs, Rákóczi út 128.: 160 fő
- Szerencs, Széchenyi utca 47.: 160 fő
- Szerencs-Ond, Kossuth út 14.: 25 fő
- bölcsődébe felvehető gyermekek száma: 50 fő
Az óvoda szülői munkaközössége és az alkalmazotti közösség a módosítási javaslatot megkapta
véleményezésre, melynek határideje 2013. július 26-án jár le. A beérkezett véleményeket a testületi
ülésen szóban fogjuk ismertetni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdése szerint (4) az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz
csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. Ennek értelmében készült el a határozati
javaslat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Király Judit közművelődési szakreferens szóbeli kiegészítést fűz az írásos anyaghoz, ezért
ismerteti, hogy 2013. augusztus 1-jén jelenik meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egy rendelete a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének az irányelvéről. Ebben a
rendeletben fogalmakat határoznak meg, amelyeket már érdemes az alapító okiratban is
szerepeltetni. Két szakfeladatszámmal kívánja még az alapító okiratot kiegészíteni, mert
szeptember 1-jétől a Gyárkerti Óvodában német nemzetiségi nevelés is lesz, illetve óvodai
nevelés intézményének komplex támogatása című szakfeladat szám szerepeltetése is
szükséges az okiratban. Más kiegészítést nem kíván az előterjesztéshez, illetve határozati
javaslathoz fűzni.
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
módosításokkal együtt támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.
Dr. Bobkó Géza képviselő: A bölcsőde esetében az 50 fős keret a megemelt, maximális
létszámot takarja, vagy ez egy bázisadat, amelyet át lehet lépni?
Király Judit közművelődési szakreferens: Az intézmények vonatkozásában a beírt
számadatok a felvehető gyermeklétszámot takarják, tehát az a maximumszám.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Hol lenne az SNI-s gyerekek csoportja, és rendelkezésre állnak-e
a megfelelő szakemberek?
Király Judit közművelődési szakreferens: Szakembert lehet alkalmazni, de lehet megbízási
szerződéssel is foglalkoztatni. Hogy kik lesznek a következő nevelési évben az érintett
gyerekek, még nem tudja megmondani, de azért fontos, hogy szerepeljen az alapító okiratban
a szakfeladat, hogy tudjanak normatívát igényelni rá.
Visi Ferenc képviselő arra kéri az ifjúságot tekintettel arra, hogy van hely a bölcsődékben és
óvodában, töltsék fel a rendelkezésre álló helyeket.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Geisenheimnek 5 óvodája van, amelyből 3 egyházi, 2
önkormányzati fenntartásban működik. Az óvodai szolgáltatásért 400 eurót, az étkeztetésért
50 eurót kell a szülőknek havonta fizetni. Szerencs Város Önkormányzata 2012-ben 89 millió
forinttal egészítette ki az állami normatívát az óvoda és a bölcsőde működtetésére. Tehát ez
nem egy olcsó intézmény, és államilag nem teljes mértékben fenntartott. A működési terület
legalább még 14 települést foglal magába, ennek a normatíva lehívásában van szerepe. Volt
kezdeményezés arra, hogy Ondon is legyen bölcsőde, de ha szétbontják az intézményeket és a
költségeket, akkor látnák, hogy a bölcsőde a drágább intézmény. Az egyház részéről sem
indult még el kezdeményezés ilyen intézmény, vagy óvoda működtetésére. Pedig az volna az
egészséges, ha ezen a területen is verseny, többféle kínálat volna, de egyelőre úgy tűnik, hogy
ez egy drága üzem, ezért marad az önkormányzati fenntartás és működtetés.
Koncz Ferenc polgármester: Az oktatással kapcsolatban elég sok vita volt az elmúlt
időszakban, előszeretettel példálóznak külföldi országok oktatási rendszereivel. Van, ahol a
felsőoktatás kvázi ingyenes, de minden másért fizetni kell. Magyarországon az az általános
helyzet, hogy viszonylag olcsó, teljes oktatási spektrummal rendelkeznek egészen a
bölcsődétől a felsőoktatásig. Ez mindig közösségi pénzből történik, de senki ne gondolja,
hogy amiért a résztvevőnek nem kell fizetnie, az ingyen van.
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Király Judit közművelődési referens: Törvényi kötelezettségük van, hiszen a Csalogány
utcai óvoda telephely megszüntetése átszervezési döntés, és ehhez előzetesen ki kellett kérni
az óvoda alkalmazotti, és szülői munkaközösségének a véleményét. Ez a testületi előterjesztés
megírásakor még nem állt rendelkezésre. Tegnap előtt megszületett ez a dokumentum, amely
itt van nála. Ismerteti, hogy mind a nevelőtestület, mind az alkalmazotti, mind a szülői
munkaközösség egyetértően tudomásul vette a döntést.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május
31. napján, 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 5. pontjából törlésre kerül a 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
szövegrész, az 5. pont az alábbiak szerint módosul:
5. Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.

2.

Az alapító okirat 14. pontjából törlésre kerül a Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.: 61/18,
485 m2 szövegrész, a 14. pont az alábbiak szerint módosul:
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
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.

3.

Az alapító okirat 22. pontjából törlésre kerül Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.: 55 szövegrész,
a többi létszám az alábbiak szerint módosul:
22. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
345
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):
160
Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
160
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:
50
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4. Az Alapító okirat 23. pontja kiegészül a 851000 és a 851013 szakfeladattal, valamint a sajátos
nevelésű gyermekekre vonatkozó megfogalmazás kiegészül az alábbiak szerint:
23. Az intézmény alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
Szakfeladatok:
851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- Fogyatékosság típusa:
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége
− Mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos
gyermekek fejlesztése
− A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás
zavarral) küzdő gyermekek nevelése, oktatása
− Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, oktatása
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851013

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (a székhelyen)

889101

Bölcsődei ellátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

A 2013. május 31. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 80/2013. (IV. 25.) Öt.
határozattal és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (...) Öt.
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2013.
(….) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2013. …..
….............................................
Koncz Ferenc
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal, és a köznevelési feladatot ellátó
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII.
törvény végrehajtása érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki:
1)

Az intézmény neve:

2)

Az intézmény alapfeladata:
óvodai nevelés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja
szerint

3)

OM azonosító:

4)

Az intézmény székhelye:

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

....................................................
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

5)
6)

Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
Az intézmény alapító szerve:
Szerencs Város Önkormányzata
2011. augusztus 1.

7)

Az alapítás ideje:

8)

Az intézmény fenntartója:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Jogelőd intézmények:
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde

9)

10)

Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely,
mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem
folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

11)

Ellátandó közfeladat:
óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése
alapján,
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján

12)

Intézmény típusa:

többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján
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13)

Működési köre:

Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva,
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos

14)

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
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.

15)

Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16)

Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

17)

Irányító szerv vezetője:
polgármester

18)

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §
alapján)

19)

Az intézmény képviseletére jogosultak:
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott

20)

Az intézmény jogállása:
önálló jogi személy

21)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti foglalkoztatás
munkaviszony

22)

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):
Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:
Az intézmény alaptevékenysége:

23)

345
160
160
25
50

Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
Szakfeladatok:
851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- Fogyatékosság típusa:
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége
− Mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos gyermekek
fejlesztése
− A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás
zavarral) küzdő gyermekek nevelése, oktatása
− Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, oktatása
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851013

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (a székhelyen)

889101

Bölcsődei ellátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 80/2013. (IV. 25.) Öt.
határozattal és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (...) Öt.
határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2013. …..
Koncz Ferenc
polgármester
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratának
módosítása miatt szükséges intézkedéseket tegyék meg, a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyeztetésről gondoskodjanak, a Magyar Államkincstár által kért hiánypótlásokat teljesítsék, egyéb
szükséges nyilatkozatokat adják ki.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

15

153/2013. (VII. 26.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú
előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013.
május 31. napján, 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
5.

Az alapító okirat 5. pontjából törlésre kerül a 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
szövegrész, az 5. pont az alábbiak szerint módosul:
5. Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.

6.

Az alapító okirat 14. pontjából törlésre kerül a Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.:
61/18, 485 m2 szövegrész, a 14. pont az alábbiak szerint módosul:
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
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.

7.

Az alapító okirat 22. pontjából törlésre kerül Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.: 55
szövegrész, a többi létszám az alábbiak szerint módosul:
22. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
345
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):
160
Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
160
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
25
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:
50
8. Az Alapító okirat 23. pontja kiegészül a 851000 és a 851013 szakfeladattal, valamint a
sajátos nevelésű gyermekekre vonatkozó megfogalmazás kiegészül az alábbiak szerint:
23. Az intézmény alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:

851020 Óvodai nevelés
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Szakfeladatok:
851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- Fogyatékosság típusa:
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége
− Mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos
gyermekek fejlesztése
− A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek nevelése, oktatása
− Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, oktatása
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851013

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (a székhelyen)

889101

Bölcsődei ellátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő
időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

támogatásra

jogosultak

hosszabb

A 2013. május 31. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 80/2013. (IV.
25.) Öt. határozattal és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát
veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2013.
(VII. 26.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
153/2013. (VII. 26.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2013. július 26.
….............................................
Koncz Ferenc
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§
(1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal,
és a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1)

Az intézmény neve:

2)

Az intézmény alapfeladata:
óvodai nevelés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a)
pontja szerint

3)

OM azonosító: ....................................................

4)

Az intézmény székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

5)

Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14.
Az intézmény alapító szerve:
Szerencs Város Önkormányzata

6)

Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

7)

Az alapítás ideje:

2011. augusztus 1.

8)

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

9)

Jogelőd intézmények:
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda és Bölcsőde

10)

Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely,
mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet
nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

11)

Ellátandó közfeladat:
óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése
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alapján,
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján
12)

Intézmény típusa:
többcélú, közös igazgatású köznevelési
intézmény
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján

13)

Működési köre: Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop,
Legyesbénye,
Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva,
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc,
Újcsanálos

14)

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:
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.

15)

Irányító szerv neve:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16)

Irányító szerv székhelye:
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

17)

Irányító szerv vezetője:
polgármester

18)

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján.
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § alapján)

19)

Az intézmény képviseletére jogosultak:
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott

20)

Az intézmény jogállása:
önálló jogi személy

21)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
közalkalmazotti foglalkoztatás
munkaviszony

22)

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):
óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:
345
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):
160
19

23)

Szerencs, Széchenyi út 47. sz.:
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:
Az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenységi szakágazat:

160
25
50

851020 Óvodai nevelés

Szakfeladatok:
851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

- Fogyatékosság típusa:
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége
− Mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos
gyermekek fejlesztése
− A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek nevelése, oktatása
− Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, oktatása
851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851013

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (a székhelyen)

889101

Bölcsődei ellátás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő
időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

támogatásra

jogosultak

hosszabb

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 80/2013. (IV.
25.) Öt. határozattal és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát
veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2013. (VII.
26.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2013. július 26.
Koncz Ferenc
polgármester
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézmény alapító
okiratának módosítása miatt szükséges intézkedéseket tegyék meg, a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyeztetésről gondoskodjanak, a Magyar Államkincstár által kért
hiánypótlásokat teljesítsék, egyéb szükséges nyilatkozatokat adják ki.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

3. Javaslat csatlakozásra az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. szeptember 16-22. között 12. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet. Európa
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja, hogy az önkormányzatokat fenntartható
közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, polgáraik a gépkocsik használata helyett más
közlekedési módokat, kerékpározást, gyaloglást, vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék
előnyben.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára felhívással fordult a mi
önkormányzatunkhoz is, kérve, hogy csatlakozzunk az akcióhoz.
A csatlakozás módjai:
- egyhetes rendezvénysorozatot szervez az önkormányzat a környezetkímélő közlekedési módok
népszerűsítése érdekében, és/vagy
- legalább egy új állandó intézkedést hoz az önkormányzat, amely előnyben részesíti a környezetbarát
közlekedési módokat a személygépkocsik használatával szemben, és/vagy
- lehetőség van megszervezni az Európai Autómentes Napot (lehetőleg) 2013. szeptember 22-én,
amelynek során lezárunk egy vagy több közterületet, ahol aznap csak gyalog, kerékpárral, vagy
tömegközlekedési eszközzel lehet majd közlekedni.
Javaslom, hogy Szerencs Város Önkormányzata is csatlakozzon a kezdeményezéshez az autómentes
nap megszervezésével, ahogy ezt 2011-ben is tette.
Amennyiben a képviselő-testület a részvétel mellett dönt, felvesszük a kapcsolatot a rendőrséggel és az
illetékes szervekkel, hogy mely közterület lezárását tudjuk megvalósítani a kijelölt napon anélkül, hogy
az a városi közlekedést aránytalanul akadályozná.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni
szíveskedjen.

Király Judit közművelődési szakreferens nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez,
csupán ismerteti annak lényegét.
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta:
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Szerencs Város Önkormányzata csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz, és vállalja,
hogy 2013. szeptember 16-22-i héten megszervezi az Európai Autómentes Napot, amelynek során
gondoskodik egy közterület átmeneti lezárásáról, ahol aznap csak gyalog, kerékpárral vagy
tömegközlekedési eszközzel lehet majd közlekedni.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat
küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, valamint a közterület lezárással kapcsolatban tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: polgármester
Határidő:
- csatlakozási szándék megküldése: 2013. augusztus 1.
- Európai Autómentes Nap megszervezése: 2013. szeptember 22.

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
154/2013.(VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét programjaihoz
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzata csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz, és
vállalja, hogy 2013. szeptember 16-22-i héten megszervezi az Európai Autómentes Napot,
amelynek során gondoskodik egy közterület átmeneti lezárásáról, ahol aznap csak gyalog,
kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel lehet majd közlekedni.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges
dokumentumokat küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, valamint a közterület
lezárással kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: polgármester
Határidő:
- csatlakozási szándék megküldése: 2013. augusztus 1.
- Európai Autómentes Nap megszervezése: 2013. szeptember 22.
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4. Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének átvállalása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs és Malchin 1989 óta ápol testvérvárosi kapcsolatokat egymással, amely számos területen és
formában nyilvánul meg a hivatalos találkozókon át a személyes barátságokig.
Idén augusztusban a malchiniak meghívására 12 gimnáziumi diák és 2 kísérőjük kap lehetőséget, hogy
Malchinba utazzon. A meghívás célja, hogy a magyar gyerekek a nyelvvizsgára felkészülés
folyamatában segítséget kapjanak a német nyelv alaposabb elsajátításához, valamint kortársaikkal
kapcsolatot alakítsanak ki, megismerjék egymás nemzetének kultúráját, szokásait és mindennapi életét.
A fiatalok családoknál lesznek elszállásolva, aki gondoskodnak ellátásukról 5 napon keresztül.
Javaslom, hogy az Önkormányzat egy kisbusz rendelkezésre bocsátásával, valamint az
üzemanyagköltség és a buszsofőr díjának biztosításával támogassa a szerencsi fiatalok utazását.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy nem biztosítja teljes mértékben a
költségeket, akkor javaslom, hogy az utazó diákok fizessenek 5000 Ft/fő hozzájárulást.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a mellékelt két határozati javaslat közül
az egyikről döntést hozni.

Király Judit közművelődési szakreferens nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos
előterjesztéshez, csupán összefoglalja annak tartalmát.
Koncz Ferenc polgármester: Az új önkormányzat a testvérvárosi kapcsolatokat is
megpróbálja a város számára gyümölcsözővé tenni. Ennek egyik lehetősége az, hogy városi
gyerekek nyelvtanulási szándékkal hosszabb időt, valamelyik testvérvárosban tölthessenek
úgy, hogy akár iskolába is járjanak ott. Most úgy tűnik, hogy 12 fővel elkezdhetik ezt a
lehetőséget. A gimnáziumot kérték fel arra, hogy tegyenek javaslatot a gyerekekre és
pedagógusokra. Ez megtörtént. A programban való részvétel a gyerekek számára
kötelezettséggel is jár, hiszen ezt a fajta látogatást viszonozni is kell. Bízik abban, hogy ez a
lehetőség bővülhet, és további előnyöket is biztosíthat a jövőben. Javasolja, hogy a gyerekek
is járuljanak hozzá az úthoz egy jelképes összeggel, amely egy közös tehervállalás.
Kiss Attila alpolgármester szintén azt a határozati javaslatot támogatja, amely egy jelképes
hozzájárulást tartalmaz.
Dr. Gál András képviselő viszont azt a határozati javaslatot ajánlja elfogadásra, amelyben
nem kell hozzájárulást fizetni.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester az út költségének nagyságrendi összegére kíváncsi.
Megjegyzi, ha az út ingyenessége mellett döntenek, akkor a jövőben mindenki erre
hivatkozna. Megérti az igazgató urat, azonban az ingyenesség esetén szociális alapokra
kellene fektetni a hangsúlyt, mert azt nem tudja támogatni, ha valakinél két autó áll a
garázsban.
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Király Judit közművelődési szakreferens nem ismeri a kisbusz működési költségeit, de az
út csak oda, kb. 1200 km. Tavaly már voltak, és a nagy busz költségei 800 ezer forintos tételt
jelentett.
Visi Ferenc képviselő: A gyerekek kiválasztása a gimnázium feladata, de a viszont
vendéglátás esetére ő maga is vállal majd tanulót az itt tartózkodás idejére.
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy a gyerekek tisztában vannak a feltételekkel, és
a gimnáziumra bízták a kiválasztás lehetőségét. Mindkét határozati javaslatot szavazásra
bocsátja, de először azt, amelyikben a részbeni költségátvállalás szerepel.
Döntési javaslat:
Tárgy: Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának támogatja, hogy szerencsi fiatalok nyelvtanulás céljából
Malchinba utazzanak 2013 augusztusában.
Szerencs Város Önkormányzata az utazás költségeit részben átvállalja: biztosítja az önkormányzat
tulajdonában lévő kisbuszt, annak üzemanyagköltségét, valamint a sofőr díjazását, amennyiben a
résztvevő diákok 5000 Ft/fő önrészt megfizetnek.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 15.
polgármester

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
5
0
2

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:
155/2013.(VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: Malchinba utazó diákcsoport útiköltségének támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
Szerencs Város Önkormányzatának támogatja, hogy szerencsi fiatalok nyelvtanulás céljából
Malchinba utazzanak 2013 augusztusában.

24

Szerencs Város Önkormányzata az utazás költségeit részben átvállalja: biztosítja az
önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt, annak üzemanyagköltségét, valamint a sofőr
díjazását, amennyiben a résztvevő diákok 5000 Ft/fő önrészt megfizetnek.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 15.
polgármester

Koncz Ferenc polgármester tekintettel arra, hogy a részbeni átvállalásra vonatkozó
határozati javaslatról többségében egybehangzóan igen-nel szavaztak, a teljes
költségátvállalásra vonatkozó határozati javaslatot már nem bocsátja szavazásra.
5. A Zempléni Hulladékkezelési Z.H.K. Közszolgáltató Kft. kiválással történő
szétválásának elhatározásáról szóló első (elvi) döntés meghozatala
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kft. átalakulásának előkészítése több mint fél éve megkezdődött. Az átalakulás szükségessége már
tavaly, a 2012. november 30-i taggyűlésen szóba került, az elfogadott hulladék törvényre tekintettel.
A 2013. április 19-i taggyűlésen született meg az első elvi döntés az átalakulásról, amely a
vagyonmegosztás elveit is rögzítette. A taggyűlést követően az ügyvezetés jogszabályi
kötelezettségének eleget téve előkészítette az átalakulási dokumentációt.
A 2013. június 21-i taggyűlésen Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az átalakulási dokumentációt
illetően módosító javaslatot terjesztett elő. A módosítás érintette az átalakulási vagyonmérleget és
vagyonleltárt, amelynek módosítására június 30. napjáig nem kerülhetett sor. Mivel a módosítást
támogató, az átalakulás ellen szavazó tagok az eredeti dokumentációt nem írták alá, az átalakulás
meghiúsult.
Az ügyvezetés 2013. július 26-ra taggyűlést hívott össze, mivel az átalakulási folyamatot elölről kell
kezdeni.
A vagyonmegosztás rendező elvei, amelyeket az áprilisi taggyűlést előkészítő anyagban részletesen
kifejtettünk, nem változtak. Jelen előterjesztésben kizárólag az elveket rögzítjük ismételten, a tartalmi
kifejtéstől eltekintek figyelemmel arra, hogy az a korábbi anyagban rendelkezésre áll.
A vagyonmegosztás rendező elvei:
1. Az átalakulás könyv szerinti értéken történi. (Ez azt jelenti, hogy a tárgyi eszközök amortizált
értéken, a követelések, tartozások névértéken, a szerződések, engedélyek érték nélkül kerülnek
megosztásra.)
2. A vagyon megosztása a tulajdoni aránynak megfelelően történik. A MENTO Kft. tulajdona 49,03%,
az önkormányzati tulajdon összesen 50,97%. A vagyonmegosztás során a tulajdoni aránynak nem
minden egyes tétel tekintetében, hanem a vagyon összességében kell teljesülnie.
3. A kiválással létrejövő új közszolgáltató cég viseli a Zempléni Z.H.K. Kft. nevet a fogyasztókkal való
kommunikáció könnyítése érdekében. A jog lehetőséget ad arra, hogy a kiváló társaság viselje a régi
cégnevet, így a közszolgáltató cég kiválásával ez nem jelent problémát.
4. A közszolgáltatás folytatásához szükséges szerződések, engedélyek nem vagyoni értékű jogként
kerülnek átadásra a közszolgáltató cégnek.
5. Eszközök (aktívák) és Források (passzívák) megosztása
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A vagyonmegosztás során mind az Eszközök, mind a Források tekintetében külön-külön teljesülnie kell
a tulajdoni arány (49%-51%) szerinti részesedésnek. Az Eszközök és Források megosztásának fő
rendező elve, hogy a közszolgáltatás folytatásához szükséges tételek, minél nagyobb részben a
közszolgáltatóhoz kerüljenek.
Ennek megfelelően a közszolgáltatásban használt edények (60 literes, 120 literes és 1100 literes
hulladékgyűjtő edényzet, valamint szelektív hulladékgyűjtő edényzet) a közszolgáltató céghez kerülnek.
Az önkormányzatok által pályázati úton beszerzett, majd a Társaságnak értékesített hulladékszállító
célgépjárművek kivétel nélkül a közszolgáltató céghez kerülnek. A nem közszolgáltató céghez
kizárólag a tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges számban kerülnek célgépjárművek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló előterjesztés
megtárgyalását, valamint ezzel összefüggésben az első (elvi) döntés meghozatalát.

Kiss Attila alpolgármester: A júniusi testületi ülésen már jelezték, hogy meghiúsult a
Z.H.K. Kft. átalakulása, ezért új döntések meghozatalára, új eljárásra lesz szükség. Most ez az
előterjesztés van a testület előtt. Szeptember végét tűzték ki célul a szétválás befejezésére,
mert különben baj lehet a közszolgáltatással. Az ügyvezetés ennek megfelelően összehívta a
taggyűlést a mai napra, emiatt sem csütörtökön van a testületi ülés. A Z.H.K. taggyűlése a mai
napon elfogadta az elvi döntést. Ezt kellene megerősíteni minden egyes képviselő-testületnek,
úgy a szerencsinek is.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló első (elvi)
döntés meghozatala
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt
Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. július 26. napján tartott taggyűlésén elhatározott kiválásos átalakulási
folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot támogató ún. első elvi
döntésről – melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs – szóló taggyűlési határozat
meghozatalához utólagosan hozzájárul.
A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, vagy az általa felhatalmazott személyt, hogy a kiválási
folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyűlést megelőzően – a szétválási okirat tervezetének,
átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a kiválással létrejövő,
közszolgáltató non-profit kft. társasági szerződése tervezetének elkészítésében vegyen részt, majd azok
ismeretében ezen okirattervezeteket a Képviselő-testület elé terjesztve – a taggyűlési előterjesztési
anyagokat terjessze a Képviselő-testület elé, és indítványozza a Képviselő-testület döntését a társasági
taggyűlésen az Önkormányzat nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:

9 fő
7 fő
7 fő
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Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
156/2013. (VII.26.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló első (elvi)
döntés meghozatala
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt
Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. július 26. napján tartott taggyűlésén elhatározott kiválásos átalakulási
folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot támogató ún. első elvi
döntésről – melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs – szóló taggyűlési határozat
meghozatalához utólagosan hozzájárul.
A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, vagy az általa felhatalmazott személyt, hogy a kiválási
folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyűlést megelőzően – a szétválási okirat tervezetének,
átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a kiválással létrejövő,
közszolgáltató non-profit kft. társasági szerződése tervezetének elkészítésében vegyen részt, majd azok
ismeretében ezen okirattervezeteket a Képviselő-testület elé terjesztve – a taggyűlési előterjesztési
anyagokat terjessze a Képviselő-testület elé, és indítványozza a Képviselő-testület döntését a társasági
taggyűlésen az Önkormányzat nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata
Önkormányzati Társulásnak.

tagja

az

Abaúj-Zempléni

Szilárdhulladék

Gazdálkodási

A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése című pályázati konstrukció KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számon 2013 júniusában jelent
meg. A pályázat célja a 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról és a 2013. évi CXXV. tv. által indukált
változásoknak történő megfelelés, nevezetesen a hulladékkezelési közszolgáltatók eszközparkjának
fejlesztése, bővítése, az elhasznált eszközök cseréje és modern informatikai rendszerek kiépítése.
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat keretén belül alacsony önrész mellet lehetőség van a hulladékkezelési
közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, például gyűjtő járművek
beszerzésére is. A folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F pályázatban foglalt fejlesztéseket is figyelembe
véve, a hulladékkezelési közszolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközöket költséghatékony módon,
európai uniós források felhasználásával lehetne beszerezni.
A pályázati felhívás alapján a Társulás jogosult pályázat benyújtására. A pályázat keretén belül
javasolt műszaki fejlesztéseket a következőkben foglaljuk össze.
3
• Gyűjtő járművek a kevert települési hulladékok begyűjtésére – két- és háromtengelyes 16 m ,
3
ill. 22 m -es felépítménnyel - 7 db
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Konténeres gyűjtő jármű hulladékudvarok, telephelyen belüli szállítási feladatok és intézményi
hulladékgyűjtés ellátására – 1 db
• Műanyag gyűjtőedények cseréje (60 literes, 120 literes és 1,1 m3-es) - 5200 db.
• Edények azonosítását lehetővé tevő RFID chipek beszerzése - 35000 db
• Edények azonosítását lehetővé tevő informatikai rendszer kiépítése 14 db gyűjtő járműre és a
szükséges telephelyi feldolgozó hardware és software rendszer kiépítése
Depónia tömörítési feladatainak ellátásához szükséges kompaktor beszerzése – 1 db.
•

•
•
•
•
•
•

Depónián keletkező csurgalékvíz elszállítását lehetővé tevő félpótkocsi és vontató jármű - 1 db
A kiépítésre kerülő új komposztáló rakodási feladatainak és a Bodrogkeresztúri központi
telephely rakodási feladatainak ellátását biztosító traktor beszerzése – 1 db
Traktorral vontatható kitolólapos pótkocsi a kész komposzt kiszállításának biztosításához – 2
db
Kész komposzt átmeneti tárolását biztosító zsákoló gép – 1 db
Kommunális célgép és adapterek a hulladékgazdálkodási telephelyi feladatok ellátásához
Edénymosó felépítménnyel ellátott gyűjtő jármű – 1 db

A tervezett beszerzések, kiegészítve az ISPA projekt keretén belül beszerzett eszközökkel és a
folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F pályázat keretén belül beszerzendő eszközökkel, együttesen
biztosítják a Társulás számára a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközparkot.
A pályázat keretében megvalósuló projekt projektgazda szerepét a Társulás látná el, a tényleges napi
feladatokkal kapcsolatos ügyintézést pedig az intézményvezető végezné. A projekt a Társulás által
képviselt települések közigazgatási területén kerülne megvalósításra.
A pályázat benyújtására várhatóan 2013. július végén kerülne sor. A pályázat elbírálása várhatóan 2
hónapot vesz igénybe a Közreműködő Szervezet részéről.
A beruházás megvalósítása 2013. szeptember – 2014. június közötti időszakban tervezett, várhatóan
10 hónapot venne igénybe, melynek része közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a beszerezni tervezett
eszközök gyártása és leszállítása.
A lebonyolítást EU-s pályázatok megvalósításában kellő referenciával rendelkező PR szakértő, projekt
menedzsment szervezet és hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti.
A pályázati dokumentáció keretén belül kötelező elkészíteni a közbeszerzési eljárások dokumentációit,
ezért a pályázat előkészítési szakaszában már szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása.
A következő táblázatban mutatjuk be a tervezett beruházásokat és a beruházások kiegészítéseként a
pályázat
megvalósításához
szükséges
szolgáltatásokat
a
KEOP-1.1.1/C/13
pályázat
Megvalósíthatósági Tanulmánya alapján.

Ssz. Eszköz

Mennyiség
(db)

Egységár (Ft Becsült
nettó)
költség (Ft)

1

Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes 22 m3-es 60
4
liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel

53 000 000

212 000 000

2

Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3-es 4x2
2
60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel

48 000 000

96 000 000

3

Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3-es 4x4
1
és 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel

49 500 000

49 500 000
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4

Konténeres gépjármű hulladékudvarok és intézményi
1
megrendelések 4x4

37 000 000

37 000 000

5

Kukamosó autó

58 000 000

58 000 000

6

Kommunális gyűjtőedények 60 literes

2 500

8 500

21 250 000

7

Kommunális gyűjtőedények 120 literes

2 500

9 000

22 500 000

8

Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es

200

75 000

15 000 000

9

Konténerek

12

300 000

3 600 000

10

Chip

35 000

1 000

35 000 000

11

RFID rendszer kiépítése gyűjtő járművekre

14

4 000 000

56 000 000

12

Kompaktor

1

120 000 000

120 000 000

13

Félpótkocsi csurgalékvíz szállításhoz vontatóval

1

40 000 000

40 000 000

14

Traktor komposztálóhoz, belső anyagmozgatáshoz

1

48 000 000

48 000 000

15

Traktorhoz vontatható, kitolólapos pótkocsi komposzt
2
szállításhoz

25 000 000

50 000 000

16

Kész komposzt átmeneti tárolását biztosító zsákoló
1
gép

27 000 000

27 000 000

17

Kommunális
adapterekkel

58 000 000

58 000 000

1

célgép

telephelyi

fenntartásra

1

Eszközök összesen (Ft - nettó) 948 850 000

Ssz. Kiegészítő szolgáltatások

Költség (Ft)

1

RMT + CBA

3 000 000

2

Kötelező tájékoztatás

7 900 000

3

Projektmanagement

7 900 000

4

Közbeszerzési dokumentáció

3 000 000

5

Közbesz lebonyolítás (HKT)

7 500 000

Mindösszesen (nettó)

978 150 000

A KEOP-1.1.1/C/13 projektre vonatkozó költség-haszon elemzés elkészítése folyamatban van.
A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett
önerőalap terhére, valamint a beszerzendő eszközök üzemeltetési jogáért fizetett díj biztosítaná.
Az alábbi üzemeltetési koncepció a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat Megvalósíthatósági Tanulmánya 5.
fejezete alapján kerül összefoglalásra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!

29

Kiss Attila alpolgármester: A 81 település által alkotott társulás kívánja a pályázatot
benyújtani, ezért minden önkormányzat képviselő-testületének döntést kell hoznia a témában.
Az előterjesztés tartalmazza a pályázat főbb ismertetőit. A kb. 100 millió forintos önerőt úgy
fogja a társulás előteremteni, hogy a beszerzendő gépjárműveket bérbe adja majd a Z.H.K.
Kft-nek.
Koncz Ferenc polgármester: A pályázat kapcsán elindulhatnak abba az irányba, hogy el
nem végzett szolgáltatásért ne fizessen senki, tehát a ténylegesen elszállított
hulladékmennyiségért kelljen a hulladékszállítási díjat kifizetni. Megnyitja a napirendi pont
vitáját.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Szerencs 2002-ben másik három településsel együtt pályázat
útján szerzett be két hulladékszállító autót, amelyek jó minőségűek, de az idő eljárt felettük.
Egy-egy ilyen autónak kb. 40 millió forint a beszerzési értéke. Attól, hogy a tervek szerint
100%-os önkormányzati tulajdonú, nonprofit kft. lesz a Z.H.K. nem jelenti azt, hogy tele lesz
pénzzel. Ilyen pályázat nélkül nincs lehetőség technológiai fejlesztésre, a kukák pótlására,
hiszen ennek hiányában a lakosságnak kellene 10 ezer forintos átlagáron megvenni, hiszen
lassan lejár a 2002-ben beszerzett kukák jótállása, illetve szavatossága. Az átalakulás egyik
hozadéka, hogy a kukák visszakerülnének a város tulajdonába. Úgy tűnik, hogy ha a pályázat
nyer, biztosítja a perspektívát, hogy valahol a szolgáltató és a kiszolgáltatott fogyasztó érdekei
is találkozzanak.
Dr. Bobkó Géza képviselő szerint is rendkívül előremutató a pályázat által biztosított
lehetőség. Mi a biztosíték arra, hogy a saját forrás biztosítása nem fog a hulladékszállítási
díjakban megmutatkozni? Van-e arra garancia, hogy hosszútávon nem emelkedik a
közszolgáltatási díj?
Kiss Attila alpolgármester: Meg kell, hogy térüljön a díjban. A társulásnak 81
önkormányzati tagja van, aki beszerzi ezeket, és bérbe adja a Z.H.K.-nak, amely úgy tűnik,
hogy szeptember végétől kizárólag önkormányzati tagjai lesznek. Ez a Z.H.K. Kft. és
korábban az SZ.H.K. Kft. is 103 millió forinttal támogatta a társulást azért, hogy meg tudják
valósítani a megalapozó pályázatot, a KEOP-1.1.1/F. számút, valamint a
hulladékrekultivációs pályázatot. Tehát korábban, ezek a díjak a szolgáltatási díjba be voltak
építve. Az a 103 millió forint, amellyel tartozik a társulás a Z.H.K.-nak, azt eddig a szállítási
díjban fizették meg. Azonban korábban, ha be akartak szerezni egy hulladékszállító autót,
akkor ahhoz 40-50%-os önrészt kellett befizetni. Most viszont kb. 9%-os az önrész, és ennek
az önrésznek a 60%-ra igényelni fogja a társulás a BM önerő alapot. A fennmaradó rész meg
kell, hogy térüljön a szolgáltatási díjakban, vagy a társult önkormányzatok összeadják az
önerőt, vagy a Z.H.K. biztosítja az önerőt, amelynek nemsokára az önkormányzatok lesznek a
tulajdonosai. Kb. 35 ezer háztartásnak kell az évek alatt összeadnia az önerőt.
Koncz Ferenc polgármester: Ez nagyon csekély önerő, másfelől a rezsicsökkentés erősen
behatárolja a különböző díjemeléseket. Ez az önkormányzat már három évvel ezelőtt sem
emelt díjakat, amikor még nem volt rezsicsökkentés sem.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megerősíti a polgármester által mondott utolsó gondolatot,
viszont megjegyzi, hogy semmi nincs ingyen, hiszen a különbözetet az önkormányzat fizeti
ki.
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Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirendi
pontot, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül (KEOP 1.1.1 / C / 13)” című előterjesztésben
foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A KEOP 1.1.1 /C/13 pályázati kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány (MT) kötelező
mellékletei az MT Sablon 9. A tanulmány mellékletei 24 pontja alapján a Tagönkormányzat ezúton
nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra vonatkozó üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatokat, információkat hitelesítik, azok a valóságnak megfelelnek,
az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
A Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a Társulás KEOP-1.1.1/2F pályázatán kívül más
hulladékgazdálkodási fejlesztési pályázatban nem vesz részt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
157/2013.(VII.26.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Hozzájárulás az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének
továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül (KEOP 1.1.1 / C / 13)” című
előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A KEOP 1.1.1 /C/13 pályázati kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány (MT) kötelező
mellékletei az MT Sablon 9. A tanulmány mellékletei 24 pontja alapján a Tagönkormányzat
ezúton nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra vonatkozó üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatokat, információkat hitelesítik, azok
a valóságnak megfelelnek, az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és
elfogadják.
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A Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a Társulás KEOP-1.1.1/2F pályázatán kívül más
hulladékgazdálkodási fejlesztési pályázatban nem vesz részt.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7. Az Abaúj-Zempléni Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Z.H.K. Kft.
közötti közszolgáltatási szerződés felmondása (szóbeli előterjesztés)
Kiss Attila alpolgármester: Törvényi kötelezettség, mivel a Z.H.K. Kft. június 30-án nem
rendelkezett az OKTVF által hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyes tevékenységi
körrel kiadott hatósági, sem MOHULL engedéllyel, ezért valakinek fel kell vele mondani a
közszolgáltatási szerződést. Ezt megteheti a 81 önkormányzat egyenként, megteheti a társulás,
vagy a Z.H.K. A mai napon volt a közgyűlés 9 órától, és a taggyűlés egyhangúlag úgy döntött,
megkönnyítve az önkormányzatok, illetve a társulás feladatát a Z.H.K. 2014. január 30-i
hatállyal felmondja a közszolgáltatási szerződést - amelyet elmúlt év decemberében írtak alá,
és 2013. január 1-jétől volt hatályos – ezt mondja ki a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy újabb
közbeszerzést kell majd kiírnia a társulásnak, és lefolytatnia úgy, hogy 2014. január 1-jétől
újra legyen közszolgáltató. Mivel a közszolgáltató kiválasztása házon belül történhet,
amennyiben a társulás minden tagja egyben tulajdonosa a Z.H.K.-nak nagyon egyszerű,
néhány hét alatt lefolytatódó házon belüli beszerzési eljárással lehet majd kiválasztani a
Z.H.K.-t, vagy dönthet úgy az önkormányzat, hogy más módon kívánja beszerezni a
közszolgáltatást. Határozatot nem kell elfogadnia a testületnek, csupán tudomásul kell venni a
taggyűlés egyhangú döntését.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot, és
megköszöni a tájékoztatást.
8. A Szerencsen megvalósuló üveggyapotgyár jelenlegi helyzete (szóbeli
előterjesztés)
Koncz Ferenc polgármester: Az üveggyapotgyár jól mutatja a testület erőfeszítéseit,
amelyet elhatározott három évvel ezelőtt. Amit politikai téren meg lehetett tenni, azt az
önkormányzat megtette a munkahelyteremtés ügyében. Egyrészt folyamatosan kihasználják
az adódó lehetőségeket, amely nem más, mint a közmunkaprogramban való tevékeny
részvétel. Másrészt az első pillanattól kezdve keményen dolgoznak az üveggyapotgyár
létrehozásán. Minden egyes munkapillanat újabb akadályokat hoz felszínre. Párhuzamként
ismerteti, hogy folyamatban van a városban a csapadékvíz beruházás, és most látják, hogy
ennek kapcsán eddig mennyi meg nem oldott, vagy éppen az eddigi átalakítással kapcsolatos
probléma kerül a felszínre. Az üveggyapotgyárral kapcsolatban sikerült elérni, hogy Varga
Mihály miniszter úr kiadott egy támogató levelet, most pedig előttük van egy másik irat,
amely egyértelműen mutatja a kormányzati támogatást. Ugyanis a Kormány a 276/2013.
kormányrendeletében a szerencsi szigetelőanyag gyárral foglalkozik. Ez egy egyedi
Kormánydöntés, amely azt jelenti, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházássá nyilvánította a szerencsi üveggyapot gyárat. Amit kormányzati, politikai alapon
meg lehet tenni, mindent megtettek a gyár megépítésével kapcsolatban, most már csak a banki
hátteret kell biztossá alakítani, és akkor a beruházás meg is fog valósulni. Mint ahogyan el
szokta mondani, az most is igaz, hogy továbbra is egy éves késésben vannak, hiszen egy évvel
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ezelőtt az összes pályázati pénz már rendelkezésre állt, viszont nem állt rendelkezésre a banki
finanszírozás. Jelenleg a Magyar Fejlesztési Bankkal folynak nagyon komoly tárgyalások.
Tegnap volt egy olyan tárgyalás, amelyen ő maga is személyesen vett részt. A tárgyalások
heti-kétheti rendszerességgel folynak a GSV, az önkormányzat és a bank között. Azt nem
tudja megmondani, hogy a papírokra mikor kerülnek rá az aláírások. Reméli, nemsokára
megtörténik, és mindnyájan megnyugodhatnak, hogy ennek a vállalásuknak is eleget tettek.
Dr. Gál András képviselő szerint örvendetes, hogy egy munkahelyteremtő beruházás
megvalósulása ilyen közel van. A kiemelt kormánygarancia pénzügyi garanciát is jelent a
Kormány részéről, vagy a kettő teljesen különálló dolog?
Dr. Takács István képviselő: A gyárépítéseket tekintve 50 évente adatik meg ennek a
régiónak, hogy nagyobb beruházáshoz jusson. Úgy gondolja, hogy mind az önkormányzat,
mint pedig a polgármester részéről megtörténtek azok a lépések, amelyeket a megvalósítás
érdekében meg lehetett tenni, és a Kormány is kiemelt beruházásnak minősítette az
üveggyapotgyár létesítését. Most már a másik oldalról kell a szándék, hiszen pénz nélkül nem
lehet megvalósítani semmit, 10 milliárd forintot pedig nehéz zsebből előhúzni. Aki pénzt ad,
sokszorosan meggyőződik arról, hogy hová adja a pénzét. Most ugyanez történik a bank
részéről, mert megnézik, hogy mennyire van szükség üveggyapotra, hiszen ennek függvénye
a kölcsön, azután pedig a megtérülés. Sok kritika hangzott már el azzal kapcsolatban, hogy
három éve már, hogy az üveggyapotgyár még nem valósult meg. Részükről mindent
megtettek, de a másik oldal a bizonytalan. Reménykedhetnek abban, hogy a beruházáshoz
kapnak 6 milliárd forintot, mert akkor lenne 180 embernek munkahelye. Jó volna, ha nem
lennének az utcai pletykák, mert rajtuk kívülálló okok akadályozzák a megvalósítást. Szerinte
ettől többet nem lehet tenni.
Kiss Attila alpolgármester szerint akkor jön el a siker, ha a magyar állam befektetőként
beszáll ebbe az üzletbe.
Visi Ferenc képviselő bízik a megvalósulásban, az állami szerepvállalásban, és polgármester
úr rátermettségében.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A Szerencsi Cukorgyár építése úgy kezdődhetett meg, hogy
három bank fogott össze, egy berlini, egy bécsi és egy budapesti. Ezek alakították a
részvénytársaságot azért, hogy kellően széthúzzák a kockázatot. Mindehhez az osztrákmagyar monarchia – amely nem volt az Európai Unió tagja - adott 20 évre kölcsönt. A gyár 8
év alatt fizette vissza a hitelt. Ma az Európai Unió tiltja, hogy az állam gazdasági szereplőként
részt vegyen. Szerinte hívják el a GSV képviselőjét is valamelyik ülésre, hagy tudja
elmondani véleményét a beruházásról, beszámolhasson a jelen állásról, mert az állam nem fog
pénzt adni, nem adhat. Kockázati tőketársaság keretében beszállhat egy beruházásba
ideiglenesen, de onnan ki is száll egy idő után, amikor már megkapja a pénzét, az unió már
nem engedi a direkt befektetéseket.
Dr. Gál András képviselő: A cukorgyárat eredetileg Sátoraljaújhelybe tervezték, de az
elöljáróság, az akkori szenátus attól félt, hogy nem lesz elég kapás ember, nem lesz elég
napszámos a szőlőkbe, ezért lemondott a cukorgyár építéséről. Így került a beruházás
Szerencsre. Itt valóban egy dolgon múlik a megvalósítás, mert polgármester úr mindent
megtett, és megvan a politikai döntés is. Akkor lesz gyár, ha a bank az üzleti tervet elfogadja.
Ez csupán üzlet, amelyben nincs barátság, mindenki azt nézi lesz-e megtérülés.
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Koncz Ferenc polgármester: Felmerült, hogy a kiemelt státusz járhat-e állami támogatással?
Igen, de csak akkor, ha nincs más egyéb pályázati támogatás. De van. 2 milliárd 540 millió
forintot sikerült pályázati támogatásban összeszedni a szigetelőanyag gyárhoz. Ha az állam
közvetlenül beszáll a projektbe, akkor a MALÉV effektus lép fel. Tiltott állami támogatásként
jelenik meg ez a fajta invenció, és attól kezdve az egész megakad, csak kockázati tőkét
fektetett be az állam. Erről szól egyébként az MFB Invest. Ha ez a bank bennmarad a
rendszerben, akkor az azt jelenti, hogy évi 14%-os megtérülést vár nemcsak a kamat szintjén,
hanem a tőke után is. Ez az egész rentábilitást veszélyeztetné. A jelenlegi helyzet szerint több,
mint 2 milliárd forint pályázati pénz áll rendelkezésre. Kb. 2 milliárd forint az önerő, és kb. 6
milliárd forint banki támogatásra van szükség. Ez összességében mind több egy kicsit, hiszen
a teljes összeg 11,2 milliárd forint körüli. Az eddig megtörtént tárgyalások közül tegnap volt
az utolsó, de még nincsenek a végén. A GSV képviselője egy órakor itt lesz Szerencsen, de
nem azért hívta ide, hogy az önkormányzati ülésen felszólaljon, hanem egy újabb tárgyalásra.
Hetente három tárgyalást jelent ez az ügy a számára. Általában kétszer tárgyal a befektetővel,
és egyszer meg Budapestre a bankhoz. Számára nagyon kimerítőek ezek a tárgyalások, és
lehet, hogy az embereket nem is érdekli, hogy ezért ki, mennyit dolgozott. Ő egyet szeretne,
ha ezzel az üggyel kapcsolatban a lelkiismerete tiszta volna, amely eddig az. Úgy gondolja,
amit lehetett, megtettek. Ez a beruházás egyszer már minden bank által le lett söpörve a
színről azért, mert építőiparnak minősítették. De nem az, ez környezetipar. Lehet, hogy
nincsenek építkezések oly nagy számban, mint voltak, de látható, hogy mindenki szigetel,
mert az energia az egyik legdrágább és legfontosabb pénzügyi terület minden háztartás
számára. Nem tudja megmondani, hogy az üzleti tervet hányadszor kéri a bank, mert a tavalyi
nem jó, most másat kell készíteni, illetve megvalósíthatósági tanulmányt is. Mindenki
számára büszkeség lehet, ha a gyár megvalósul, bár megvan a kudarc lehetősége is, de erre
már egyre kisebb az esély. Többször fognak még szűk körben ebben a kérdésben
megbeszéléseket folytatni, és mindent megtesznek azért, hogy a beruházás elinduljon, amely
az építkezés végéig, amely szűk két év 300-500 embernek biztosít majd munkát, és utána
folyamatos munkavégzést 170-200 főnek. Körültekintőek voltak az előkészítés során, hiszen
egy tüzép hálózat áll a rendszer mögött, illetve egy olyan elosztó hálózat, amely a
szigetelőanyag forgalmazásával foglalkozik. Van egy újabb jelentkező is, aki még nagyobb
számokról beszél, viszont az még nagyon kezdetleges szinten van.
További napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.
K.m.f.
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