Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-14/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 29-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Koncz Ferenc, dr. Korondi
Klára, Kiss Attila, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan távollévő: Heves János képviselő
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
Deák Zsolt
- műszaki ügyintéző
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 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
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
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
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Deák Zsolt
- műszaki ügyintéző
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Angyal Györgyné
- pályázó
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. Heves János jelezte távolmaradását, igazoltan van távol, Kiss Attila alpolgármester
pedig később csatlakozik az üléshez. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője
Visi Ferenc 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

158/2013. (VIII.29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i testületi
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére módosítással. Javasolja
napirendről levenni, és ezért már a meghívóban sem szerepeltette az „Előterjesztés a 2013. évi
költségvetés módosítására”, valamint a „Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. féléves
teljesítéséről” elnevezésű napirendi pontokat, mivel a beszámolót jelenleg a Magyar
Államkincstár ellenőrzi, ezért célszerű ezeket a napirendi pontokat a felülvizsgálatot követően
megtárgyalni. Javasolja továbbá napirendről levenni a „Maximális csoportlétszám túllépésére
engedély kérése” megnevezésű napirendi pont megtárgyalását is. Javasolja, hogy a zárt ülésre
tartozó napirendi pontokat utolsóként tárgyalja a testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázata vonatkozásában a pályázó nem kérte zárt ülés
tartását.
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Meghívó:
Szám: 80.226-15/2013/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
2013. augusztus 29-én (csütörtökön)
9,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
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:
1.) Egyebek
- Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásra
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
-

A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

-

Pályázat benyújtása a 2014. évi EUROPART találkozó szerencsi megszervezésére
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

-

Javaslat a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló rendelet
módosítására
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

-

Javaslat a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: Majoros Miklósné, Adóügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

-

Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című
ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

-

Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására beérkezett
pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

-

Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására (zárt ülés)
Előadó: Deák Zsolt műszaki ügyintéző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2.) Különfélék
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Javasolt napirend:
1.) Egyebek
- Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásra
- A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
- Pályázat benyújtása a 2014. évi EUROPART találkozó szerencsi megszervezésére
- Javaslat a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló rendelet
módosítására
- Javaslat a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásáról szóló rendelet módosítására
- Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című
ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
2.) Különfélék
3.) Zárt ülés
- Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására beérkezett
pályázatok elbírálása
- Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a javasolt napirendet, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, 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

159/2013. (VIII.29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)Egyebek
- Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
- A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
- Pályázat benyújtása a 2014. évi EUROPART találkozó szerencsi
megszervezésére
- Javaslat a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló
rendelet módosítására
- Javaslat a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásáról szóló rendelet módosítására
- Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára
című ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
2.)Különfélék
3.)Zárt ülés
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-

Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására

1. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.§ (2) bekezdés j)
pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján kihirdetésre került a belügyminiszter a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet.
A fent nevezett rendelet 4.§ (1) pontja alapján indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is
előterjeszthető, egyéb esetekben a támogatási igényt 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
A zavartalan működés érdekében az elmúlt hónap végén a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz
fordultunk segítségért, melynek következtében a fenti rendelet szerint a fejezeti tartalékból Szerencs
Város Önkormányzata 85 millió forint támogatást kapott, melyet munkabérekre, szociális ellátások
folyósítására, valamint közüzemi számlák kiegyenlítésére használtunk fel.
A támogatási igényhez utólag csatolni kell a belügyminiszter 39/2013. (VII.31.) BM rendelete alapján
a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati
javaslat alapján a döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy július 31-én jelent
meg a 39/2013. évi BM rendelet, amely a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzésére szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásokról szól. E rendelet nyújtott
lehetőséget soron kívüli támogatási igény benyújtására, mellyel az önkormányzat élt, és július
31-én ez meg is történt. A Nemzetgazdasági, valamint a Belügyminisztériummal történt
egyeztetések alapján nagyon gyors segítséget kaptak, hiszen augusztus 5-én az önkormányzat
számlájára 85 millió forint támogatás érkezett. Ennek nagy részét bérre, illetve a közüzemi
számlák fennálló, ütemezett kifizetésére fordították. A támogatásnak kötött formája van, ezért
a kiegészítő mellékleteket utólag is el kell készíteni, ehhez szükséges a képviselő-testületi
határozat is. Kiegészítésként elmondja még, hogy maga a támogatás 2013. szeptember 30-ig
nyújtható be. Ez a soron következő testületi ülésen, amikor a pénzügyi jellegű
előterjesztéseket fogják tárgyalni, behozzák, és a teljes összegű támogatásra a támogatási
igényt elő fogják terjeszteni.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen arról kaptak
részletes tájékoztatást, hogy az ÖNHIKI-hez hasonló támogatáshoz juthat az önkormányzat
annak ellenére, hogy azt hitték, a konszolidáció mellett hasonlóra már nem lesz lehetőség.
Örömmel fogadták ezt a lehetőséget és azt, hogy Szerencs élt is ezzel. A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.
Visi Ferenc képviselő: Most, hogy újra be lett nyújtva a támogatási igény, év végére sikerüle egyenesbe jönni az adósságot illetően azokkal szemben, akik felé elmaradása van az
önkormányzatnak?
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy szociális ellátásokra is
történt elkülönítés ebből a támogatási összegből. Azzal, hogy az önkormányzat 70%-ban tudta
a kötelezettségeit konszolidálni, a helyi adórendszerét is át kell gondolnia őszig, hiszen az
adók egyrészt a nagy gyárakra, másrészt a nagy hiteltartozásokra tekintettel nem lettek
különösebben módosítva. Annyit tudtak tenni, hogy a helyi önkormányzat csökkentette a
helyi iparűzési adó mértékét.
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot, majd
elmondja, hogy az önkormányzat a teljes kötelezettségállományának a teljes 70%-át sajnos
nem tudta leírni, mert a kifizetetlen számláit nem tudta érvényesíteni ebben az
adósságkonszolidációban. 2010-ben az önkormányzatnak és a cégeinek az összes kifizetetlen
számlája erősen meghaladta a 300 millió forintot. Az önkormányzat folyamatosan fizeti a
lejárt számláit, de a városnak működnie kell, és ezért nem tudják fizetni a jelenlegieket. Úgy
látja, hogy ha meg tudnak szabadulni a maguk előtt görgetett kifizetetlen számláktól, akkor a
város a saját lábára tud állni a mostani bevételek és kiadások mellett. Ez azt jelenti, hogy a
város jelenlegi polgármesterének még el kell azt érnie, hogy a még kifizetetlen számlákat
teljesíteni tudják, és akkor hónapról-hónapra megfelelően fognak tudni gazdálkodni, és tartani
az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Ehhez azonban a polgármester önmagában nem elég, a
Pénzügyi Osztálynak mindig hozzá kell tennie a szakmai hátteret. A minisztériumban az
adósságkonszolidáció óta figyelemmel követik sokszor még az önkormányzati üléseket is, és
értesülnek az itt folyó dolgokról. Most sem lett volna meg ez a támogatás, ha nem értékelnék
azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az elmúlt években tettek, illetve azt a filozófiát, hogy
Szerencs központi szerepet tölt be a különböző ellátások területén a környéken élők számára
is. A város továbbra is erősíteni kívánja a központi szerepét, akár az uszodai ellátást is
említheti, ahol nem csak a helyiek, de környékbeliek is megtanulnak úszni. Érezték a saját
magukon való takarékoskodást, hiszen a város dolgozói belátták és megértették, hogy nem
tudnak cafetériát adni, mert még mindig jobb az, hogy fizetés van hónapról-hónapra.
Elfogadták ezt a tényt, nem volt háborgás ebből a kérdésből. Értékelték ezt a hozzáállást, és
azt, hogy a város megpróbálta megtartani azokat a szolgáltatásait, amelyek nem csak a
szerencsiek számára vehető igénybe. Ez a két filozófia az, ami a plusz támogatásokat
eredményezi. A továbbiakban szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény, valamint a belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) BM
rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra 85 millió forint összegben.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
azonnal

6

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

160/2013. (VIII. 29.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény, valamint a belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.)
BM rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra 85
millió forint összegben.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
azonnal

2. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 2013. május 9-én
pályázatot írt ki a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére. A pályázati kiírás
május 15-én megjelent a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, valamint az
Oktatási Közlönyben. A pályázat benyújtására – a jogszabályban minimálisan előírt 30 napnál több –
42 nap állt rendelkezésre. A pályázati határidő 2013. június 26-án járt le. A megadott időpontig egy
pályázat érkezett be, amelynek benyújtója Angyal Györgyné.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a
pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú szakmai bizottság hallgatja meg a pályázót, és írásba foglalja
véleményét.
A bizottság tagjai voltak: Nyiri Tibor, a szerencsi tankerület igazgatója, Pásztor Jánosné, a
taktaszadai óvoda vezetője, a kistérségi óvodavezetői munkaközösség vezetője, valamint Király Judit,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal közművelődési szakreferense. A bizottság 2013. július 9-én tartotta
ülését. A bizottság véleménye az alábbiakban olvasható:
„A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állására érkezett pályázatot elbíráló
szakmai bizottság véleménye:
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A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett be, melynek benyújtója Angyal Györgyné.
Pályázata a kiírásban megfogalmazott jogszabályi előírásoknak, szakmai és formai
kritériumoknak mindenben megfelel.
A pályázó az intézmény vezetéséhez a jogszabályokban előírt képesítésekkel, szakmai
gyakorlattal rendelkezik. 36 éve dolgozik Szerencsen óvónőként, volt már óvodavezető,
jelenleg óvodavezető-helyettes. Ebből adódóan alaposan ismeri a helyi óvodák múltját,
jelenlegi működését. Tisztában van a jogszabályi, pénzügyi környezettel, a fenntartó
önkormányzat lehetőségeivel. Ismeri a problémákat, és pályázatából, valamint személyes
meghallgatása során is kitűnt, hogy konkrét elképzelései, javaslatai vannak a problémák
megoldására, kezelésére. Vezetői elképzelései, fejlesztési tervei reálisak, megalapozottak.
A bizottság megállapítja, hogy a pályázó, Angyal Györgyné a meghirdetett óvodavezetői
állás betöltésére a megfelelő szakmai kompetenciákkal, szakmai gyakorlattal rendelkezik,
az állás betöltésére alkalmas.”
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a fenntartó az
intézményvezető megbízásával összefüggő döntése előtt kikéri az intézmény alkalmazotti közösségének
és a szülői szervezetnek a véleményét.
A vélemény kialakítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete, a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet értelmében – a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadását
követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot kell biztosítani. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 189-191. §-a rendelkezik az intézményvezetői pályázat véleményezésének menetéről,
rendjéről.
Az óvodai dolgozók 2013. július 5-én kapták meg a pályázati anyagot. A vélemények kialakítására
2013. augusztus 5-e volt a határidő.
A 2013. július 29-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a jelenlévők 62%-a támogatta a pályázó
vezetési programját, az ezt követően megtartott alkalmazotti értekezleten a jelenlévők 63%-a
támogatta a pályázó vezetői megbízását. Mindkét esetben titkos szavazást tartottak.
A szakmai munkaközösség és a szülői munkaközösség szintén élt véleményezési jogával, és írásos
véleményükben támogatják a pályázót.
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet értelmében a vezetői megbízás 5 évre adható. Amennyiben a
vezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-augusztus 15. közötti időszakra esne, a megbízás
lejártának napját akkor is erre az időszakra kell megadni. Jelen esetben a magasabb vezetői megbízás
kezdete 2013. szeptember 1-je, lejárta 2018. augusztus 31-e lenne. Azonban a hivatkozott jogszabály
alapján a vezetői megbízás utolsó napja augusztus 15-e lehet.
Amennyiben a képviselő-testület nem dönt az óvodavezető személyéről, akkor köteles megbízni
jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkezőt vezetői feladatok ellátásával az ismételt
pályázati eljárás befejeztéig.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az óvodavezetői pályázat kiírása és lebonyolítása mindenben a hivatkozott jogszabályoknak, és az
azokban foglalt eljárási rendnek megfelelően zajlott le. A fent leírtakra tekintettel javaslom, hogy a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői megbízását Angyal Györgyné kapja meg határozott
időre, 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 15-ig.
A pályázó nem kérte zárt ülés tartását. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Király Judit közművelődési szakreferens nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez,
mert részletesen leírta a legfontosabb mozzanatokat. A pályázó jelen van az ülésen, ezért
kérdéseket lehet megfogalmazni az irányába.
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Koncz Ferenc polgármester megismétli, hogy a pályázó ezen napirendi pont tárgyalását
illetően nem kérte zárt ülés tartását.
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság részletesen
megtárgyalta az előterjesztést, amelynek során figyelembe vették a szakmai bizottság
ajánlását, miszerint javasolják az óvodavezető kinevezését. A bizottság figyelembe vette a
különböző véleményező közösségek álláspontját, valamint azt, hogy egyedüli pályázó volt. A
bizottság mérlegelve az előbb elmondottakat úgy ítéli meg, hogy a pályázó alkalmas az
óvodavezetői feladatok ellátására, és egyhangúlag javasolják Angyal Györgyné kinevezését.
Koncz Ferenc polgármester emlékezteti a jelenlévőket, azért kellett az önkormányzatnak
pályázatot kiírni, mert a szerencsi óvoda minden egységével együtt a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolához tartozott. Emiatt, ebben az értelemben az óvodának nem volt választott
vezetője. Az oktatási törvény változása után az iskolák állami, illetve testületi döntés alapján
egyházi fenntartásba kerültek. Az óvoda viszont a törvényi rendelkezés alapján
önkormányzati fenntartásban maradt, ezért kellett az óvodavezetői álláshelyet meghirdetni, és
igazgatót választani. Megkérdezi a pályázót, kíván-e a testület előtt valamit elmondani.
Angyal Györgyné pályázó: Prezentációval készült a mai ülésre, azonban nem tudja, hogy
milyen időkeret áll a rendelkezésére, de megpróbálja összefoglalni a pályázatában leírtakat.
Koncz Ferenc polgármester: A pályázatot mindenki megismerhette, ezért néhány gondolatot
javasol elmondani a jelenlegi ülésen.
Angyal Györgyné pályázó: Köszöni a bemutatkozási lehetőséget, de úgy gondolja, mindenki
ismeri, hiszen itt él családjával és végzi 36 éve pedagógiai munkáját. Ez az idő bebizonyította,
hogy becsületesen végzi feladatait, és a szakmai lépcsők minden fokát megjárta.
Óvodapedagógusként kezdte, majd elvégezte a fejlesztő pedagógiai szakirányú végzettséget,
majd közoktatás vezetői képesítést szerzett. Igyekezett mindig olyan irányba fejlesztenie
magát, amely a munkaköréhez, szakmai előmeneteléhez szükséges. Az évek tapasztalatát,
illetve az emberi kapcsolatokat igyekezett a mindennapokba átültetni. Úgy gondolja, az
elképzeléseit részletesen megfogalmazta, hogy melyek azok a célok, amelyeket
óvodavezetőként a kollégákkal együtt szeretne megvalósítani. A legfontosabb célkitűzése,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában, illetve a szülők elégedettek legyenek a
szolgáltatással. Továbbra is szakmai elhivatottsággal szeretné munkáját végezni.
Koncz Ferenc polgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy Angyal Györgyné volt már
óvodavezető a városban, ezért úgy gondolja, hogy olyan pályázót ismerhettek meg a
személyében, akinek ismerik vezetői munkáját. Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Az átszervezések folyamatában milyen szakmai szerepet szán a
bölcsődének, amely az óvodához tartozik, de inkább egészségügyi intézmény?
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: 2009 és 2102 között közel 200 millió forinttal csökkent az
önkormányzat adóbevétele, ezzel szemben 2012-ben az óvoda és bölcsőde 89 millió forint
támogatást igényelt. A felújított óvodák működésének megkezdésével hogyan látja a pályázó
gazdasági szempontból, lehet-e csökkenteni a támogatás mértékét a pedagógiai munka
színvonalának csökkenése nélkül?
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Visi Ferenc képviselő szerint, ha a szakmai munka a jelenlegi színvonalon működik majd
továbbra is, akkor mindenki elégedett lehet. Reméli, az óvónői énekkar a jövőben is
megmarad.
Angyal Györgyné pályázó: Bobkó Géza képviselő kérdésére válaszolva úgy gondolja, mivel
egységes intézményről van szó, egységes szemléletet kell képviselni. Az óvoda és bölcsőde
szakmai önállóságát továbbra is szeretné megtartani. Egeli Zsolt alpolgármester úr vetette fel
a gazdaságossági szempontokat a működtetéssel kapcsolatban. A személyi feltételek adottak,
ebben változást nem tervezne, hiszen az óvoda nagyon jó hírű a környéken. A Gyárkerti
Óvoda nyitvatartási idejében gondolkodott változáson, de ezt előtte egyeztetni szükséges, és a
fenntartó véleménye is szükséges e tekintetben, hiszen a téli fűtés, világítás szempontjából
tervezhető költségcsökkentés. Visi Ferenc képviselőnek köszöni a biztatást, és továbbítani
fogja a kollégái felé.
Koncz Ferenc polgármester: A pályázó részéről kapott egy anyagot, amelyben azt kéri,
hogy gazdasági vezetőt is biztosítsanak majd a munkához, hiszen gazdasági kérdésekben is
kell majd bizonyos lépéseket tenni. Alpolgármester úr felvetéséhez kapcsolódva bíznak
abban, hogy az új fűtésrendszer gazdaságosságilag is megállja majd a helyét. A nyitva
tartással kapcsolatos felvetést meg kell majd vizsgálni és átgondolni. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot aszerint, hogy aki Angyal Györgyné óvodavezetői kinevezését támogatni
tudja, az szavazzon „igen” gombbal.
Döntési javaslat:
Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával ……………………… bízza meg
határozott időre, 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 15-ig.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. szeptember 1.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0
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161/2013. (VIII. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Angyal Györgynét (szül. Tóth
Mária) bízza meg határozott időre, 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 15-ig.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2013. szeptember 1.

Koncz Ferenc polgármester szünetet rendel el. A szünetben Kiss Attila alpolgármester
megérkezik, a testület létszáma 8 fő. Szünetet követően az elfogadott napirend szerint
folytatja munkáját a testület.
3. Pályázat benyújtása a 2014. évi EUROPART találkozó szerencsi megszervezésére
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A németországi Malchin, a luxemburgi Hesperange és Szerencs 2004 óta szervezi az EUROPART
elnevezésű ifjúsági találkozót, amelynek házigazdája évről-évre felváltva a három város
önkormányzata. Szerencsen legutóbb 2011-ben fogadtuk a testvérvárosi fiatalokat, 2012-ben
Malchinban, idén pedig Hesperange-ban zajlott a 10. jubileumi program. A találkozó lehetőséget ad a
zenész, táncos, képzőművész, sportoló gyerekeknek, fiataloknak a bemutatkozásra, a kortársakkal való
ismerkedésre. 2014-ben ismét Szerencs a soros helyszíne az eseménynek.
Az Európai Bizottság „Európa a polgárokért” programjának keretében pályázatot írt ki testvérvárosi
találkozók támogatására, amelynek célja, hogy a hivatalos önkormányzati együttműködés mellett erős
informális, személyes kapcsolat alakuljon ki a települések polgárai között.
A projektben legalább két ország településeinek kell szerepelni, amelyek közül legalább egy EU
tagállam. A meghívottak minimum létszáma 25 fő. Nem támogatható olyan program, ahol a
meghívottak több mint fele önkormányzati képviselő.
A támogatás formája átalánydíj, amelyet a meghívott résztvevők száma és a találkozó időtartama
határoz meg. Terveink szerint 50-50 főt hívunk mindkét testvérvárosunkból négy napra, így az
igényelhető támogatás 13 ezer euró. (2011-ben szintén ekkora támogatásban részesültünk.)
Természetesen kevesebb résztvevő esetén a támogatás mértékét csökkenti a pályázatkezelő.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. szeptember 1.
A 2014. évi EUROPART találkozó tervezett időpontja 2014. június 5-8.
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A pályázat benyújtása önerőt nem igényel, viszont utófinanszírozásos, vagyis a megvalósítás költségeit
a fogadó önkormányzatnak meg kell előlegezni, majd a projekt megvalósulását követően két hónapon
belül kell benyújtani egy zárójelentést, és ennek elfogadását követően folyósítják a támogatást.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a pályázat benyújtásához hozzájárulni szíveskedjenek.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Király Judit közművelődési szakreferens kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés
elkészülte után a Testvérvárosi Egyesület elnöke megkereste jegyző urat, és kérte, hogy a
saját geisenheimi testvérvárosi egyesületükkel szeretnének részt venni ebben a programban,
ezért a pályázatot e szerint nyújtsa be az önkormányzat. A pályázati kiírást megnézték, ennek
kizáró oka nincs. Mivel a pályázat átalánydíjas, nincs akadálya annak sem, hogy az
egyesületet 30 fővel bevonják a programba. Ha a pályázat nem nyer, vagy nem úgy, ahogyan
azt tervezték, akkor nem valósítják meg a teljes programot, de eddig minden évben sikerült
erre a programra támogatást igényelni. Jövő év júniusában tervezik a pályázatot
megvalósítani, főleg fiatal zenészek, táncosok, művészek, képzőművészek, és a hozzájuk
tartozó kísérőtanárok, illetve a testvérvárosi delegáció tagjai szoktak ilyenkor látogatóba
jönni. Mivel a pályázat átalánydíjas, nem kell az Európai Bizottság felé pénzügyi beszámolót
benyújtani, hanem az elnyert összegből kell tudni a programot megvalósítani. Természetesen
szakmai beszámolója van a pályázatnak. Kéri a képviselő-testület támogatását a pályázat
benyújtására és arra, hogy a testvérvárosi egyesület vonatkozásában plusz 30 fővel
kiegészítsék a létszámot.
Koncz Ferenc polgármester: Eredetileg Hesperange, Malchin, és Szerencs szerepel a
programban, amelyhez most csatlakozna Geisenheim is. Javasolja, hogy a jövőben vizsgálják
meg annak a lehetőségét is, hogy hogyan lehetne bevonni Rozsnyót és Podgorát is.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.
Visi Ferenc képviselő: A létszámkiegészítést nem veszélyezteti az eredeti elképzelést?
Király Judit közművelődési szakreferens: A program kifejezetten testvérvárosok
találkozója, és a pályázat nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy újabb uniós város
csatlakozzon. A Testvérvárosi Egyesület segítséget is fog tudni nyújtani a programokban, és a
vendégek ellátásában.
Koncz Ferenc polgármester ismét javasolja, hogy jövőre a többi testvérvárost is próbálják a
programba belevonni, mert lehet, hogy nagyobb pályázati támogatást is eredményez majd.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A helyi és a geisenheimi testvérvárosi kapcsolat viszonylag
régi, vannak tapasztalatok, azonban az ottani fiatalokat nehéz bevonni ebbe a vérkeringésbe.
Az együttműködést illetően ez most azt jelenti majd, hogy a geisenheimi fiatalok lennének
bevonva ebbe a programba, ők volnának a célközönség?
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Király Judit közművelődési szakreferens: Azért szeretnének most csatlakozni a
programhoz, hogy láthassák, milyen egy nagyobb volumenű együttműködés, milyen egy ilyen
találkozó. A két testvérvárosi egyesület látogatja egymást, de szeretnének betekinteni a
programba, mert lehet, hogy a következő évektől kezdve becsatlakoznának fiatalokkal is.
Kiss Attila alpolgármester: A találkozó mindig valamilyen más együttműködő városban van
megszervezve, tehát háromévenként kerül Szerencsre a sor. Ha jövőre szeretnék bevonni a
többi testvérvárost is, már felmerül, hogy nem Szerencs a szervezője, a pályázat benyújtója.
Jövőre Malchin lesz a szervező, így nem biztos, hogy ők szeretnék belevonni a horvátokat, a
rozsnyóiakat, vagy az erdélyieket. Tehát erre a kibővítésre vagy most kerítenek sort, vagy
felajánlják jövőre is, hogy Szerencs lesz a rendező.
Király Judit közművelődési szakreferens: Ez a pályázati típus az „Európa a polgárokért”
című programnak most van az utolsó ciklusa. Az, hogy 2014-től mi lesz a pályázat neve, és a
finanszírozás típusa, nem lehet tudni. De ha így marad, akkor a három EUROPART-os város
közül mindig az pályázik, aki fogadja a vendégeket, viszont a másik két városnak is van
lehetősége saját programjaira pályázni. A testvérvárosi egyesület azért kéri, hogy
csatlakozhasson, mert jövőre szeretne pályázni. Mivel minden városból csak egy pályázatot
támogat az Európai Bizottság, valószínűleg, hogy az egyesület pályázatát ki is zárnák, de így
tudnának csatlakozni az önkormányzathoz a saját programjaikkal. Amikor Malchin lesz a
soros szervező, akkor majd megpályázza a saját programjait, de ettől függetlenül Szerencsnek
is van lehetősége arra, hogy például a városnapra, vagy egyéb más, saját városi programra is
pályázhasson feltéve, ha marad ez a pályázati konstrukció.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2014. évi Europart program szerencsi megszervezéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával a 2014. évi
Europart program költségeinek biztosítására az Európai Bizottság „Európa a polgárokért”
programja keretében.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye
meg, és meghatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2013. szeptember 1.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:

9 fő
8 fő
8 fő
8
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Nem szavazat:
Tartózkodás:

0
0

162/2013. (VIII. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2014. évi Europart program szerencsi megszervezéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával a
2014. évi Europart program költségeinek biztosítására az Európai Bizottság „Európa a
polgárokért” programja keretében.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg, és meghatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2013. szeptember 1.

4. Javaslat a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló rendelet
módosítására
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. június 14-én a Magyar Közlöny 97. számában kihirdetésre került az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény),
amely Törvény a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmfogatás céljából történő használatára vonatkozó szabályait módosítja 2013. július 1-jei
hatállyal.
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 2013. február 13-án hatályba lépett
módosítása szabályozza a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljára
történő használatát. Filmforgatás célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor
is, ha a közterület csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kiszolgálásra (forgatás
technikai megvalósulását elősegítő eszközök), illetőleg a stáb parkolásához szükséges.
A törvény értelmében közterület-használati engedély iránti kérelmet a forgatás fekvése szerint illetékes
Kormányhivatalnál kell benyújtani. Az eljáró Kormányhivatal a közterület-használat kérdésében a
kérelmezővel hatósági szerződésben állapodik meg, amely szerződés csak a tulajdonos önkormányzat
képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé.
A közterület tulajdonosa a jóváhagyott, vagy jóváhagyást megtagadó nyilatkozatát a hatósági
szerződés megérkezését követő 2 munkanapon belül, sürgősségi eljárás esetén haladéktalanul
megküldi a Kormányhivatalnak, amely a következő munkanapon a szerződést aláírja, vagy elutasító
döntést hoz.
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Az Mktv. rendelkezéseinek hatályba lépését követően a Törvény július 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint ismét módosította a mozgóképről szóló törvényt, továbbá a 98. §-ának rendelkezése értelmében
az önkormányzatok kötelesek az alább részletezett kérdésekben önkormányzati rendeletet alkotni.
A közterület-használati díj a tulajdonos önkormányzatot illeti meg a törvény 3. sz. mellékletében
meghatározott mértékben.
Az Mktv. alapján a közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági
szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett időpontban
megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági bejelentések, kérelmek
benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet állapítja meg. Ha a közterület-használat engedélyezésében közreműködő hatóság,
települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az
ott szabályozott tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a fentiekre vonatkozó hatásköreit – a rendeletalkotás
kivételével – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
átruházhatja.
Fentiek alapján a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi
előírásokról szóló 14/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges. A módosítással
összefüggésben a módosító törvény által előírt rövid határidőkre tekintettel javaslom a filmforgatással
kapcsolatos hatáskörök polgármesterre történő átruházását, valamint a közterületen folytatott
filmforgatás közterület-használati díjainak az Mktv. 3. melléklete szerinti (maximális összeg)
megállapítását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot
megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Dr. Sável Katalin aljegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Módosításként terjeszti
elő, hogy a rendelet-tervezetben meghatározott július 15-i hatálybalépés, augusztus 30-ra
módosuljon, és e szerint fogadja el a rendelet-tervezetet a testület.
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.
Visi Ferenc képviselő szerint érdemes volna egy cikkben összefoglalni, hogy hol van a
városban filmforgatásra alkalmas terület.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.
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Döntési javaslat:
TERVEZET
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013.(…….)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 14/2001. (V. 24.) rendelete
módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló
14/2001. (V. 24.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. az alábbi 25/A. §-sal egészül ki:
(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat megbízása alapján közterületre szervezett
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.
(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használatához a hozzájárulás megadását követően a
filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események
elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell.
(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket
köteles betartani:
a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán és rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodni,
b) a zöldterületet köteles kíméletesen használni,
c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszünteti, a területet kiürített
állapotban az önkormányzat részére visszaadni.”
(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem adható engedély:
a) bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozó helyek területére,
b) egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítésére, rendelők közelében biztosított
parkolóhelyek területére,
c) mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek területére.
(5) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő
hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester
hatáskörébe tartozik.”
(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használatért a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
3. számú mellékletében meghatározott díjat kell megfizetni, egy összegben az önkormányzat
számlájára történő átutalással.
(7) Amennyiben a filmforgatás céljából történő közterület-használat a hatósági szerződésben
foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy a használó a meghatározott
díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj kétszeresét köteles megfizetni.
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(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki e rendelet más célú
közterület-használatra - különösen a díjszámításra, kérelem benyújtására, az engedélyezésére vonatkozó rendelkezései.”
2. §
Ez a rendelet 2013. augusztus hó 30. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013.(VIII.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 14/2001. (V. 24.) rendelete
módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a köztisztasági tevékenységről és a
közterületek rendjéről szóló 14/2001. (V. 24.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. az alábbi 25/A. §-sal egészül ki:
(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat megbízása alapján közterületre
szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.
(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használatához a hozzájárulás megadását
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli
természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterülethasználatot biztosítani kell.
(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
e) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
f) a zöldterületet köteles kíméletesen használni,
g) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat
betartani,
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h) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább
egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszünteti,
a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.”
(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem adható engedély:
d) bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozó helyek területére,
e) egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítésére, rendelők közelében biztosított
parkolóhelyek területére,
f) mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek területére.
(5) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő
hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a
polgármester hatáskörébe tartozik.”
(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használatért a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 3. számú mellékletében meghatározott díjat kell megfizetni, egy összegben az
önkormányzat számlájára történő átutalással.
(7) Amennyiben a filmforgatás céljából történő közterület-használat a hatósági szerződésben
foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy a használó a
meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj kétszeresét köteles megfizetni.
(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki e rendelet más
célú közterület-használatra - különösen a díjszámításra, kérelem benyújtására, az
engedélyezésére - vonatkozó rendelkezései.”
2. §
Ez a rendelet 2013. augusztus hó 30. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
5. Javaslat a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi Bizottság 113/2013.(VII.29) sz. alatt hozott határozatával javaslatot tesz a Tisztelt
Képviselő testületnek a közigazgatási területen működő kisvállalkozások támogatásáról szóló 7/2010
(III.18) rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy amennyiben a költségvetési
rendeletben elfogadott keretösszeg nem merül ki a pályázatok elbírálást követően, úgy fennmaradó
összeg erejéig új pályázat kiírására kerüljön sor azonos feltételekkel.
Javasolja továbbá a Bizottság a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendelet módosításakor a
helyben szokásos mód mellett (honlap, képújság, Szerencsi Hírek) közvetlen értesítés/tájékoztatás
útján is történjen meg a helyi vállalkozók értesítése a pályázati lehetőségről.
A fentiek okán teszek javaslatot a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásról szóló 7/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a mellékelt rendelettervezet szerint, mely megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásainak.
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Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatról dönteni
szíveskedjen. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalja.

Majoros Miklósné, az Adóügyi Osztály vezetője: A Pénzügyi Bizottság a helyi rendelet
szabályozásait figyelembe véve ez évben is kiírta a helyi kisvállalkozások támogatására a
pályázatot. A július 2-i beadási határidőig 8 pályázat érkezett be, amelyből a Pénzügyi
Bizottság 6 pályázatot ítélt érvényesnek. Ez az elbírálás az erre a célra elkülönített
költségvetési keretet csak 50%-ban meríti ki, ezért a Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a
rendeletmódosítással arra, hogy a képviselő-testület ismét kiírja ezt a pályázatot a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ugyanazon pályázati feltételekkel. A bizottság arra is
javaslatot tesz, hogy szélesebb körű legyen a tájékoztatás a vállalkozások részére, tehát a
helyben szokásos mód mellett egyéb felhívással is éljenek a vállalkozások felé. A kiküldött
anyaghoz képest módosítással él: a módosító rendelet 6. §-ában ne csak az ismételt
pályázatról történjen meg a vállalkozások tájékoztatása, ezért az „ismételt” szó kimarad.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az osztályvezető asszony
összefoglalta, hogy mi volt a rendeletmódosítás lényege. Az önkormányzat minden évben
bizonyos keretösszeget különít el a vállalkozások részére, melyet pályázat útján szétoszt. A
bizottságban felmerült, hogy minden évben szinte ugyanazok a pályázók, mások nem
értesülnek a lehetőségről, bár ezzel szemben is lehet ellenérveket felsorakoztatni. Megjelent a
felhívás újságban és interneten is, ezért elég nagy propagandát kapott a pályázati felhívás,
ennek ellenére a vállalkozók elég kis számban pályáztak. Ebben ők is hibásak, viszont még
így is azt gondolta a bizottság, hogy segítsék a vállalkozásokat egy kibővített tájékoztatással
is, és az elkülönített pénz felhasználásra kerüljön. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy
a városvezetés figyelembe vette a javaslatukat és elkészítették a rendelet-tervezetet. A
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Koncz Ferenc polgármester: „Engedjétek már meg, hogy támogassunk benneteket!” című
akció kezdődik. Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Dr. Gál András képviselő másképp látja ezt a dolgot. Szerinte, amíg a város pénzügyileg
nem kerül megfelelő helyzetbe, még ki nem fizetett számlák vannak, ahol még komoly
pénzügyi átcsoportosításokra van szükség, illetve egy német utazásra 5000 forintot szedtek be
a tanulóktól, és ahol bőven van helye a pénznek, ne szaladgáljanak már a vállalkozók után,
amikor évek óta nyilvános pályázatról van szó. Több helyen meg volt hirdetve, és aki nem
veszi a fáradságot, hogy beadja a pályázatot, akkor a megmaradt pénzt át kell csoportosítani a
ki nem fizetett számlákra. Most úgy tűnik, hogy az önkormányzat szaladna a vállalkozók
után, hogy vegyék már igénybe a támogatást. A beadási határidő lejárt, a megmaradt pénzből
számlákat fizessenek ki.
Koncz Ferenc polgármester: Ha ez a pénz elég lenne rá, akkor így is tennének. A képviselő
úrtól komoly felvetések hangoztak el. A rendelkezésre álló keretösszegnek kb. a felét
használták fel. Kompromisszumként javasolja, hogy ebben az évben már ne változtassanak a
feltételeken, hiszen túl vannak rajta, viszont jövőre a tapasztalatok figyelembevételével írják
ki a pályázatot.
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Kiss Attila alpolgármester: 2,6 millió forint a bennmaradt összeg. Érdemes elgondolkodni a
költségvetési átcsoportosításon, hiszen meg volt hirdetve a pályázat, ezért ő sem futna a
vállalkozók után, hogy „itt a pénz, vedd már el”. Hamarosan elkészül az új óvoda, ide kell
még pár bútor, játék, akár ide is lehet pénzt csoportosítani.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Igaza van Gál Andrásnak. A bizottsági ülésen pontosan ezekről
volt a vita. Miért kell ez, miért nem figyelt oda a vállalkozó? Miért kell utánuk menni, hogy
pályázzanak már pár százezer forintot. Nagy vita volt, de olyan szubjektív megjegyzések
voltak, amelyeket itt nem mondott el, egyesek felvetették, hogy itt protekcionizmus lenne,
mert ez tudott róla, amaz meg nem, stb. Tehát voltak hasonló felhangok. Ezért gondolta a
bizottság, hogy legyen kompromisszum és legyen még egyszer pályázati kiírás. De egyébként
nagyon sok embernek az a véleménye, ami itt is elhangzott, hogy ne ők rohanjanak a
vállalkozók után, mert a pályázat korrekten meg lett hirdetve.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: 2012-ben 425 millió forint volt a helyi adóbevétel, azonban
a befizetések összetételét nem ismerik. Változtak ugyan a jogszabályok, de negatív adóslistát
mégsem tesznek közzé. Azt viszont tudják a statisztikából, hogy az országban a
foglalkoztatottak 2/3-a a kisvállalkozások köréből kerül ki. A 425 millióhoz képest az
elkülönített 5 millió forint, mint vállalkozásfejlesztés támogatása, nagyon kevés. Nem tudja
elfogadni, hogy a megítélt támogatást csak hosszú késedelemmel fizeti ki a város. A
fizetésnek minden hónap 5-ig a számlán kell lenni, de a megítélt támogatás a vállalkozásnak,
mert felvett egy alkalmazottat, fél évig nem kap semmit. Szép dolog támogatásokat
megszavazni, de szép dolog volna kifizetni. A fontossági szempontokat ilyen-olyan okból
sikerül mindig „oldalba lökni”. Ha már ezt a jelképes összeget megszavazták, akkor az 5
milliót vissza kell adni azoknak, akiket illet, de úgy, hogy lásson belőle valamit. Az a
segítség, ha a következő hónapban a bérfizetéshez fel tudják használni, mert nem csak az
önkormányzatnak kell bért fizetni, hanem a vállalkozónak is. Az érdekeket valamilyen szinten
össze kellene hangolni. A módosított javaslatot tudja támogatni. Igaz, ő maga soha nem
pályázna, mert a trafik és a földmutyi után még a pályázat mutyit is megkapnák. Van annyi
tartás egy képviselőben, hogy ne pályázzon. De azok, akiknek ez komoly segítség lehetne, ne
zárják ki.
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, sem trafik, sem földmutyi nincs, alpolgármester úr
egy újságra utalt, amiben ez le volt írva. Utána járt a dolgoknak és nagyon érdekes a
tapasztalata, mert aki mutyiról beszél, az egyetlen ember, aki ebben érintett a testületen belül.
Itt trafik, vagy földmutyi nincs, az az újság, amire alpolgármester utalt, nagyon
meghökkentette, és picit mosolyra késztette az erőfeszítés, mert vannak olyan körök a
városban, akik mindenáron szeretnék a város rossz hírét kelteni, mert úgy gondolják, hogy ha
egyes embereket rossz hírbe hoznak, az nekik, valamilyen pozitív előremutató
következménye lesz a saját megítélésük szempontjából.
Dr. Takács István képviselő: Hallgatva a hozzászólásokat, mindenkinek igaza van a maga
módján. Az az igazság, hogy az önkormányzatnak nincs pénze. Szó volt róla, hogy sorban
állnak, nem tudják kifizetni a szállítókat. Ezt a lehetőséget tisztességesen meghirdette az
önkormányzat, és aki akart, élt vele. 2,5 millió forint sok pénz. Az önkormányzat ezt az
összeget fordítsa saját céljaira, és ne azután menjen, hogy valaki jelentkezzen már, mert az
önkormányzatnak nagy szüksége van a pénzre. Szerinte ne írják ki még egyszer a pályázatot.
Dr. Korondi Klára képviselő egyetért Gál Andrással és támogatja javaslatát, de egyetért
Takács Istvánnal is. Jövőre még nagyobb körültekintéssel tegyék meg a pályázati kiírást. Való
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igaz, hogy a városnak szüksége van a pénzre, a vállalkozók pedig figyeljenek oda a
pályázatokra.
Visi Ferenc képviselő: A pályázat már lezárult, ezért kész tényként kell kezelni, de jövőre
újra adódik majd a lehetőség. Azzal ért egyet, amit Gál András mondott, spóroljanak, ahol
tudnak, nem kell szórni a pénzt.
Koncz Ferenc polgármester szerint, ha most újra nekiindulnak, nem sok értelme lesz, mert
mindenki látta a kiírást. Azt a javaslatot tette a jegyző felé, hogy az éven már ne
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, viszont úgy fogadják el a rendeletet, hogy jövőre a pályázat
legyen kétkörös, így az egyik és másik felvetésnek is megpróbálnak eleget tenni. Kéri a
jegyzőt, ismertesse a módosítást, ami ebbe az irányba mutat.
Dr. Barva Attila jegyző: A módosítási javaslatnak megfelelően a következő képpen változna
meg a rendelet tervezet: a 3.§-ban a „2013-ban” szövegrész helyébe a „tárgyév” kerülne, míg
a hatályba lépés esetén 2013. augusztus 29-e helyett 2014. január 1-jén lépne hatályba, és
2014. január 2-án hatályát veszti. Ez lenne az a módosító javaslat, amelyet polgármester úr
tett, illetve Gál András is javasolt.
Koncz Ferenc polgármester: A módosított rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra.
Döntési javaslat:
TERVEZET
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013. (…...)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásáról szóló
7/2010.(III.18.) rendelet módosítására
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szerencs város közigazgatási területén működő
kisvállalkozások támogatásáról szóló 7/2010.(III.18.) rendelet (továbbiakban: „R”) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. 4.§-a az alábbi (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás, amelyre az EKSzerződés (továbbiakban: szerződés) 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet az irányadó. A
kedvezményezettel kötendő támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a szerződés 2. és 3. cikkelyében
előírt kötelezettségeket.
2. §
A R. 6 .§-a az alábbi (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
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a)1 betelepülő vállalkozásként – feltéve, hogy legalább egy éve folyamatosan működik – vállalja,
hogy Szerencs város közigazgatási területén székhelyet/telephelyet hoz létre, és legalább 2, de
legfeljebb 15 új munkahelyet létesít, továbbá azt, hogy az új álláshelye(ke)t munkaszerződés keretében
legalább a pályázat évét követő év végéig folyamatosan fenntartja és betölti, és
az új
munkavállaló(ka)t kizárólagos munkaviszonyban, teljes- vagy részmunkaidőben a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt) alapján foglalkoztatja,
3. §
A R. 9.§-a az alábbi (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A R. 10.§ (5) bekezdés szerinti ismételt pályázatot Pénzügyi Bizottságnak a megelőző pályázat
elbírálását követő 3 munkanapon belül kell kiírnia, tárgyévben szeptember 15-ig.
Az ismételt pályázat benyújtására ezt követően 30 nap áll a pályázók rendelkezésére. Elbírálásra
nyitva álló határidő az ezt követő 30 nap.
4. §
A R. 10.§-a az alábbi (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Pénzügyi Bizottság az adóügyi osztályvezető közreműködésével ellenőrzi a beérkező
pályázatokat, és annak alapján hozza meg a támogatási döntést, a pályázati határidő leteltét követő 30
napon belül, zárt ülésen. A pályázat eredményéről a soron következő testületi ülésen a bizottság elnöke
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
5. §
A R. 10.§-a az alábbi (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Ha a beérkezett pályázatok megvizsgálása során előre látható, hogy a benyújtott és a feltételeknek
megfelelő pályázatok mindegyikére a keretösszeg nem lesz elegendő, az elbírálás szempontjairól a
Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.
6. §
A R. 10.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Abban az esetben, ha az éves költségvetésben elkülönített keretösszeg nem kerül teljes mértékben
kimerítésre, a maradvány összeg erejéig újabb pályázat (továbbiakban: ismételt pályázat) kiírására
kerül sor azonos pályázati feltételekkel.
A helyben szokásos módon történő tájékoztatás mellett (honlap, képújság, helyi sajtó) a pályázati
lehetőségről az adóügyi osztály felhívást küld a közigazgatási területen működő 14.§ (1) bekezdés
szerinti kisvállalkozások részére.
7. §
A R. 12.§-a az alábbi (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A munkahelyteremtő és -megőrző pályázat esetén a feltétel teljesítésének igazolásául szolgáló
munkaszerződéseket, a homlokzat-felújítási pályázat esetén, pedig az elkészült munkálatok fényképét
és a kiadásokat igazoló számlákat a támogatásban részesülő köteles az adóügyi osztályvezetőnek
bemutatni, aki azok fénymásolatát a pályázathoz csatolja, és tájékoztatja Pénzügyi Osztályt, valamint
a Bizottság elnökét a feltételek teljesüléséről.
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8. §
A R. 12.§-a az alábbi (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Pénzügyi Bizottság az adóügyi
osztályvezető közreműködésével ellenőrzi.
9. §
Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2. napján hatályát veszti.

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
7
1
0

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013. (VIII.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásáról szóló
7/2010.(III.18.) rendelet módosítására
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szerencs város
közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásáról szóló 7/2010.(III.18.)
rendelet (továbbiakban: „R”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
3. §
A R. 4.§-a az alábbi (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás,
amelyre az EK-Szerződés (továbbiakban: szerződés) 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet az
irányadó. A kedvezményezettel kötendő támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a szerződés
2. és 3. cikkelyében előírt kötelezettségeket.
4. §
A R. 6 .§-a az alábbi (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
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a)2 betelepülő vállalkozásként – feltéve, hogy legalább egy éve folyamatosan működik –
vállalja, hogy Szerencs város közigazgatási területén székhelyet/telephelyet hoz létre, és
legalább 2, de legfeljebb 15 új munkahelyet létesít, továbbá azt, hogy az új álláshelye(ke)t
munkaszerződés keretében legalább a pályázat évét követő év végéig folyamatosan fenntartja
és betölti, és
az új munkavállaló(ka)t kizárólagos munkaviszonyban, teljes- vagy
részmunkaidőben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt) alapján
foglalkoztatja,
3. §
A R. 9.§-a az alábbi (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A R. 10.§ (5) bekezdés szerinti ismételt pályázatot Pénzügyi Bizottságnak a megelőző pályázat
elbírálását követő 3 munkanapon belül kell kiírnia, tárgyévben szeptember 15-ig.
Az ismételt pályázat benyújtására ezt követően 30 nap áll a pályázók rendelkezésére.
Elbírálásra nyitva álló határidő az ezt követő 30 nap.
4. §
A R. 10.§-a az alábbi (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Pénzügyi Bizottság az adóügyi osztályvezető közreműködésével ellenőrzi a beérkező
pályázatokat, és annak alapján hozza meg a támogatási döntést, a pályázati határidő leteltét
követő 30 napon belül, zárt ülésen. A pályázat eredményéről a soron következő testületi
ülésen a bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet.
5. §
A R. 10.§-a az alábbi (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Ha a beérkezett pályázatok megvizsgálása során előre látható, hogy a benyújtott és a
feltételeknek megfelelő pályázatok mindegyikére a keretösszeg nem lesz elegendő, az elbírálás
szempontjairól a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.
6. §
A R. 10.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Abban az esetben, ha az éves költségvetésben elkülönített keretösszeg nem kerül teljes
mértékben kimerítésre, a maradvány összeg erejéig újabb pályázat (továbbiakban: ismételt
pályázat) kiírására kerül sor azonos pályázati feltételekkel.
A helyben szokásos módon történő tájékoztatás mellett (honlap, képújság, helyi sajtó) a
pályázati lehetőségről az adóügyi osztály felhívást küld a közigazgatási területen működő 14.§
(1) bekezdés szerinti kisvállalkozások részére.
7. §
A R. 12.§-a az alábbi (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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(2) A munkahelyteremtő és -megőrző pályázat esetén a feltétel teljesítésének igazolásául
szolgáló munkaszerződéseket, a homlokzat-felújítási pályázat esetén, pedig az elkészült
munkálatok fényképét és a kiadásokat igazoló számlákat a támogatásban részesülő köteles az
adóügyi osztályvezetőnek bemutatni, aki azok fénymásolatát a pályázathoz csatolja, és
tájékoztatja Pénzügyi Osztályt, valamint a Bizottság elnökét a feltételek teljesüléséről.
8. §
A R. 12.§-a az alábbi (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Pénzügyi Bizottság az
adóügyi osztályvezető közreműködésével ellenőrzi.
9. §
Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2. napján hatályát veszti.
6. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő ÁROP-1.A.5-2013 pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program keretében megvalósította
az ÁROP-1A.2/A kódszámú pályázatot, mely a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére és
társadalmi kapcsolatainak megerősítésére vonatkozott. A projekt az önkormányzati
feladatellátás valamennyi szintjét felölelte, a végrehajtása során kialakított eljárásrendek
írásba foglalása megtörtént, felülvizsgálatra kerültek különböző szabályozási területek,
fejlesztési javaslatok fogalmazódtak meg
A Kormány, figyelembe véve az önkormányzatok feladatkörében, jogkörében 2013. január 1jétől bekövetkező változásokat, az Államreform Operatív Program keretében ÁROP-1.A.52013 kódszám alatt, „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok
számára” címmel pályázati konstrukciót nevesített. A pályázat keretében lehetőség nyílt arra,
hogy az új kihívások függvényében az önkormányzatok növeljék a feladatellátás
hatékonyságát.
A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az
önkormányzatok fejlesztése területén:
− a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Járási tv.)
rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a
polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti
működésében is változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges
változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények
visszacsatolásának támogatása.
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− Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és
gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és
finanszírozási
környezetben
is
ésszerűen
és
fenntarthatóan
szervezett
szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.
A pályázatban rendelkezésre álló forrásra 20.000 fő vagy annál nagyobb lakosságszámú,
illetve 5.000 és 20.000 fő közötti lakosságszámú települési önkormányzatok pályázhattak,
minimum 10 millió Ft legfeljebb 40 millió Ft összegben.
Tekintettel arra, hogy a pályázatok benyújtására csak 2013. július végén, a július 26-i
rendkívüli képviselő-testületi ülést követően nyílt lehetőség, Szerencs Város Önkormányzata
2013. augusztus 6-án nyújtotta be pályázatát az Államreform Operatív Program
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP1.A.5-2013 kódszámú kiírásra.
A támogatás mértéke:
A támogatás formája:

100%
vissza nem térítendő támogatás, önrész vállalását nem igényli,
utófinanszírozásos a 2013-2014. években,
A projekt tervezett időtartama: 12 hónap, 2013. október 1. – 2014. szeptember 30.
Igényelt támogatás összege: 21 996 400,- Ft
Igényelhető előleg:
25% (5 499 100,- Ft)
A projekt keretében az alábbi szervezetfejlesztési célokat kívánjuk többek között elérni:
− a korábbi, ÁROP-1.A.2. projektben vállalt intézkedések felülvizsgálata,
− olyan önkormányzati tulajdonban, finanszírozással működő szervezetek szerződéses
kapcsolatainak felülvizsgálata, amelyek közvetlenül a lakossági szolgáltatásokat végzik,
− fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése,
− munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata,
átszervezése
− étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása
− a projekt eredményeinek folyamatos nyomon követése.
A pályázat kezelésével megbízott Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a „Szerencs Város
Önkormányzatának szervezetfejlesztése című”, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0089 azonosítószámú
pályázatunkat 2013. augusztus 8-án befogadta.
Tisztelt Képviselő- testület!
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja.
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez, csupán
összefoglalja annak tartalmát.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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Döntési javaslat:
Tárgy: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című ÁROP1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szerencs Város
Önkormányzata az Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő
önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A-5-2013 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott
be.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja, egyúttal kötelezettséget vállal
arra, hogy nyertes pályázat esetén az utófinanszírozásból adódó költséget megelőlegezi az
önkormányzat 2013. és 2014. költségvetésében.
A támogatás mértéke:
A támogatás formája:

100%
vissza nem térítendő támogatás, önrész vállalását nem igényli,
utófinanszírozásos a 2013-2014. években,
A projekt tervezett időtartama: 12 hónap, 2013. október 1. – 2014. szeptember 30.
Igényelt támogatás összege:
21 996 400,- Ft
Igényelhető előleg:
25% (5 499 100,- Ft)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására és elszámolására, a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótlások teljesítésére, a megvalósítás során
felmerülő járulékos szerződések, megállapodások megkötésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

163/2013. (VIII. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című
ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szerencs Város
Önkormányzata az Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A-5-2013 kódszámú pályázati
kiírásra pályázatot nyújtott be.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja, egyúttal kötelezettséget
vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén az utófinanszírozásból adódó költséget megelőlegezi
az önkormányzat 2013. és 2014. költségvetésében.
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A támogatás mértéke:
A támogatás formája:

100%
vissza nem térítendő támogatás, önrész vállalását nem igényli,
utófinanszírozásos a 2013-2014. években,
A projekt tervezett időtartama: 12 hónap, 2013. október 1. – 2014. szeptember 30.
Igényelt támogatás összege: 21 996 400,- Ft
Igényelhető előleg:
25% (5 499 100,- Ft)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat lebonyolítására és
elszámolására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótlások
teljesítésére, a megvalósítás során felmerülő járulékos szerződések, megállapodások
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

7. Különfélék
Dr. Barva Attila jegyző a „Különfélék” napirendi pont keretében tájékoztatást ad a
polgármester áprilisi-júliusi illetményének felhasználásáról. Koncz Ferenc polgármester 2013.
április, május, június és július nettó illetményének összege 1.367.116 Ft volt. Ez az összeg
teljes egészében a részéről felajánlásra és átutalásra került az alábbi szervezetek, illetve
jogcímek szerint:
Megnevezés
2013. április 2013. május 2013. június 2013. július Összesen
Sport, tánc: - ebből
104.000
104.000
Szerencs Város
24.000
24.000
Sportegyesülete
(birkózás)
NOVA Táncstúdió
50.000
50.000
Gold Dance
30.000
30.000
Egyesület országos
verseny
Szociális, oktatás,
237.779
341.779
341.779
341.779 1.263.116
kultúra, polgárőrség,
egyéb: - ebből
Szerencsi
161.779
181.779
97.779
441.337
Rászorultakért
Alapítvány
Városi Nyugdíjas
50.000
50.000
100.000
Klub (Rozsnyóiak
vendégül látása)
„Szerencsi Fiúk”
50.000
50.000
Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület
Református Egyház
30.000
30.000
(költségek)
Életmentés
100.000
100.000
Alapítvány B-A-Z
megye Szerencsi
Mentőállomás
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„Kiss Attila”
Alapítvány
(olvasottsági
verseny, csoki
fesztivál)
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
(családi nap)
Nyárutó Nyugdíjas
Klub
„Öreg a Nénikéd
Klub”
Szerencsi Polgárőr
Egyesület
Szerencsi
Művelődési Központ
Szerencsi Városi
Népi
Díszítőművészeti
Kör
Mester Attila
Összesen:

97.779

30.000

150.000

30.000

30.000

40.000

100.000

50.000

50.000

10.000

20.000

60.000

24.000

24.000

40.000

341.779

341.779

247.779

20.000
341.779

40.000

341.779

20.000
1.367.116

Dr. Barva Attila jegyző a továbbiakban arról tájékoztatja a testületet, hogy a korábbi
hagyományoknak megfelelően a Borsodvíz Zrt. közgyűlése Szerencs város mindenkori
jegyzőjét választja meg igazgatósági tagnak. Dr. Ináncsi Tünde korábbi jegyző lemondása
okán 2013. július 1-jétől megválasztották az igazgatóság új tagjának. A közgyűléseken
mindenkor Szerencs város érdekeit fogja figyelembe venni.
Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója tájékoztatást ad a VI. Országos
Csokoládéfesztivál eredményeiről. A Fesztivál immár hivatalosan is befejeződött, hiszen az
ülés előtt írta alá azt a közleményt, amelyet el kell küldeni az engedélyező hatóságnak. Ez a
fesztivál abban volt más, mint az eddigiek, hogy Sportcsarnok kiállítási és rendezvénytérként
megjelent. Az első napon nagyszabású sportnapot szerveztek, amely minden eddigit
meghaladott, hiszen 600 fő, jeles olimpikonok, közéleti hírességek jelentek meg. A kistérségi
településeiről voltak gyerekek, köszönhető ez a Klebelsberg Intézmény közreműködésének.
Más volt ez a csokoládéfesztivál abban a tekintetben, hogy a szerencsieknek ingyenes
belépést biztosított, köszönhetően egy sikeres pályázatnak. A szerencsieknek tehát úgy volt
ingyenes, hogy az ő belépőjüket kvázi ez a pályázat fedezte. Más volt a rendezvény abból a
szempontból is, hogy a diákok munkaviszonyban dolgoztak, a létszám 15 fő volt. Más volt a
tekintetben is a fesztivál, hogy befogadták az Alpok-Adria Szépségversenyt is. Illetve más
volt még abból a szempontból is, hogy intenzív reklám és marketingelemeket használtak. A
művelődési központon és polgármesteri hivatalon túl fő szervező volt még a Kiss Attila
Alapítvány és a Bonbon Kft., de számos közreműködő cég is részt vett. Itt meg kell említeni a
Szerencsi Városgazda, valamint a Városüzemeltető Kft-t, a Zempléni Múzeumot, a Szerencsi
Polgárőr Egyesületet, a rendőrséget, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolát, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolát, és még a számtalan
önkéntes segítőket. A kiállítók száma az idei évben 151 db volt, tavaly 116. Ebből csokoládé
kiállító 8 volt, mint ahogyan tavaly is. Étel-ital kiállító az idén 49, az elmúlt évben 36 volt.
Egyéb kiállító 94 fő, az elmúlt évben 69 fő volt. A számokból látszik, hogy jelentősen
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felülmúlták az előző évi csokoládéfesztivált. Profi és önálló produkcióval fellépő 92 volt,
Ebből a hivatásos fellépők száma 45, az amatőr fellépők száma 47. Fellépő csoportok,
egyének száma 935 fő, ebből amatőr 567 fő, profi 368 fő. Egyéni fellépők száma összesen 10,
amatőr 6, profi 4. A pénteki nulladik napon, amely fizetős volt 8 koncertet bonyolítottak le.
Ez egy nagyon drága programnap volt, a csokoládéfesztivál megelőző napjának tervezték,
ezért itt mindenkinek kellett fizetni. Ezen a napon 2492 fizetővendég volt. A szervezés, és
egyéb szempontok miatt ki kellett adni 200 karszalagot, ezért összesen 2692 fő vett részt a
pénteki napon. Szombaton az összes belépő száma 12.861 fő, amelyből fizető 7.421 fő,
közreműködő, illetve szerencsi 5.440 fő. A vasárnapi látogató létszám 11.000 fő, ebből fizető
5.587 fő, szerencsi, közreműködő és egyéb módon kiadott jegyek, karszalagok száma 5.413
db. A látogatók száma összegezve 26.553 fő, ebből a fizető 15.500 fő, gyermek és felnőtt, a
szerencsiek, a közreműködők és egyéb célból kiadott karszalagok száma 11.053 db volt. A
jegybevételeket még nem tudták pontosan összesíteni, hiszen mint említette 15.500 db.
értékesített jegyet kell a pénzügy szabályai szerint összegezni. Erről nem tud még adatot
szolgáltatni, de holnapra vélhetőleg már ezzel is elkészülnek. A fesztivál lebonyolítását
segítette a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatuk, amellyel 8 millió forintot
nyertek. Tavaly ez az összeg 5 millió forint volt. Ez a 3 millió plusz forrás biztosította a
szerencsi lakosok ingyenes belépését. Szolgáltatóval is sikerült egy jó szerződést kötni, ennek
kapcsán 2 millió forintos bevétele keletkezett a fesztiválnak, illetve szponzori támogatásként
3,1 millió forintot használtak fel. Voltak természetben juttatott támogatások, amelyeknek a
pénzügyi értékét nem tudja megmondani. Úgy gondolja, hogy az idén is sikerül nullszaldósra
kihozni a fesztivált annak ellenére, hogy a szerencsi lakosok nem fizettek belépőt. Nagyon jó
volt a média visszhangja a fesztiválnak. Összességében jól sikerült a csokoládéfesztivál,
amelyhez kellett a sok közreműködő munkája, a támogatók, az önkéntesek és a jó idő.
Kiss Attila alpolgármester: Munkahelyi elfoglaltsága miatt az első két napirendi pont
tárgyalásáról lemaradt, de utólag is gratulál az újonnan megválasztott óvodavezetőnek.
Gratulál polgármester úrnak is a 85 millió forintos vissza nem térítendő kormányzati
támogatáshoz, amely megérkezett augusztus 4-én. Gratulál a csokoládéfesztivál valamennyi
szervezőjének és azoknak, akik segítették a program megvalósulását. 26.553 fő látogatói
létszámot említett az igazgató. Ez a létszám alacsonyabb, vagy magasabb az elmúlt évekhez
képest?
Csider Andor igazgató: A tavalyi létszám 19.800 fő volt. A tavaly előtti pedig 16.000 fő.
Ezért elmondható, hogy az idei fesztivál mindenben felülmúlta az előzőeket. A koncertnapon
neves fellépők voltak, akiknek a koncertjeire több ezer forint a belépő, és csak nagyobb
fesztiválokon lépnek fel, mint például a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál, vagy a Hegyalja
Fesztivál. A környéken élő fiatalok pedig éppen ezért nem élvezhetik ezeknek az
együtteseknek a produkcióit. Azonban most lehetőségük nyílt rá. A sportnapot a Bocskai
István Gimnázium területén a munkatársak segítségével bonyolították le. Köszönetet mond az
iskolának és a segítőknek.
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy a főszervező nem a gimnázium dolgozója, de
lehet, hogy ezt az igazgató úr nem tudta.
Csider Andor igazgató: Igen, ezért is mondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ is részt vett a szervezésben és Szabó Árpád testnevelő kolléga szervezte a
sportnapot.
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Nagyon erős, és elismert volt a fesztivál zenei jellege. A
Hegyalja Fesztivál záró rendezvényén 9.000 forint volt egy jegy. Köszönet illet minden
segítőt, akik közül kiemeli a polgárőrséget és a rendőrséget, akik nagyon helyt álltak a
rendezvénynapokon, hiszen az ingyenességnek, a karszalagok levágásának volt olyan
hozadéka, hogy nemcsak olyanok jöttek a fesztiválra, akik nem feltétlenül kulturálódni
akartak, csupán a saját szubkultúrájukat terjeszteni. A látható rendőrségnek a megelőzésben
óriási szerepe volt.
Dr. Takács István képviselő: A legnagyobb szponzor az időjárás és az Isten volt, de aki
nélkül nem sikerülhetett volna ilyen módon a rendezvény Csider Andor igazgató úr. Ez a
fesztivál mérföldkő volt, hiszen a hatéves munka meghozta a gyümölcsét. Eddig a fesztivált
érte a megtiszteltetés, ha valaki idejött. Ez a helyzet megfordul, ha jól terveznek, mert az lesz
a megtiszteltetés, ha valakit ide, erre a fesztálra elhívnak. Ez a fesztivál színvonalában és
jelentőségében országos színvonalúvá válhat, ha jól dolgoznak.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Sok idelátogató budapesti vendége szólt elismerően a
fesztiválról. Gratulál Csider Andor igazgatónak, illetve azon illetékeseknek, akiknek
köszönhetően nagyon szép rendezett és virágos volt a város.
Dr. Korondi Klára képviselő javasolja, hogy jövőre jobban figyeljenek oda a
programváltozásokra és annak propagálására.
Dr. Gál András képviselő is gratulál Csider Andor igazgatónak, valamint a két
önkormányzati Kft. ügyvezetőjének, Tóth Istvánnak és Takács Istvánnak, akik szintén teljes
apparátussal és azonnal ott voltak, ahol szükség volt rájuk. A rendkívül sikeres sportnap
szervezéséért Szabó Árpádnak mond köszönetet, hiszen több mint 600 gyerek és 100 felnőtt
vett rész ezen a programon.
Visi Ferenc képviselő jogosnak talál minden dicséretet, de a Kormányt sem szabad kihagyni,
hiszen segítségükre voltak abban, hogy a szerencsieknek ingyenes volt a belépő.
Koncz Ferenc polgármester: A sportnapon nem akármilyen személyiségek voltak jelen. Itt
volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt, Balzsai János világszerte ismert
bokszoló, Martinek János olimpiai bajnok, és még számos, híres magyar sportoló. Úgy
gondolja, ez a momentum tovább erősíti a fesztivál színvonalát és a követendő példákat
közelebb hozza az ifjúsághoz. A zenekarok közül csak néhánnyal tudott beszélni, de
mindegyikük véleménye az volt, hogy nagyon jó a sajtóvisszhangja a fesztiválnak. Való igaz,
amit Takács István mondott, miszerint egyre inkább rang lesz, ha erre a fesztiválra valakit
meghívnak. Eddig még nem említették a LEADER csoportot, akik a szakmai nap
szervezésében vállaltak szerepet, valamint bemutatót tartott a tűzoltóság is. A fesztivál arról is
szólt, hogy a profik mellett az amatőrök is lehetőséget kapjanak. Az eddigi fesztiváloktól
eltérően az idei már a Szerencsi Művelődési Központhoz és Csider Andor igazgatóhoz
köthető, ő maga nem is tudott a fellépőkről. A csokoládé egy olyan lehetőség, amelyre tud a
város építkezni. Mindenkinek megköszöni a türelmét a fesztivál kapcsán. Hétfőn a
Parlamentben mindenki azt mondta neki, hogy fantasztikus volt a fesztivál sajtóvisszhangja,
és maga a fesztivál is. Még azok is így vélekedtek, akik nem jöttek el. Még egyszer
megköszöni mindenki munkáját, az önkéntesekét is, hiszen 130 fiatal felnőtt dolgozott 2-3
napon keresztül. Az ott dolgozók részére tartanak egy fesztiválzáró-, értékelő eseményt a
Rákóczi-várban 17.30 órától, ahová szeretettel várja mindazokat, akik a csokoládéfesztiválon
dolgoztak.
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Dr. Barva Attila jegyző ismerteti, hogy dr. Bobkó Géza képviselő egy havi tiszteletdíját a
Bocskai István Gimnázium Alapítványának, egy havi tiszteletdíját pedig a Hegyaljai Alkotók
Társulásának ajánlja fel.
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a szóbeli javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogat, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

164/2013. (VIII. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Dr. Bobkó Géza képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bobkó Géza képviselő 2013. évi
április és május havi képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint
hozzájárul:
A Képviselő-testület 2 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a
képviselő:
- 1 havi összeget a Bocskai István Gimnázium Alapítvány javára,
- 1 havi összeget Hegyaljai Alkotók Társulása javára ajánl fel.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2013. évi költségvetés módosításával egyidőben

Dr. Barva Attila jegyző: dr. Korondi Klára a május havi tiszteletdíját a Rákóczi Zsigmond
Alapítvány számára, a június havi tiszteletdíját az „Öreg a Nénikéd Klub” számára, a július
havi tiszteletdíjat a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány számára, az augusztus havi
tiszteletdíjat a Hegyaljai Alkotók Társulása javára ajánlja fel.
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a szóbeli javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogat, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:

9 fő
8 fő
8 fő
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Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

8
0
0

165/2013. (VIII. 29.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Dr. Korondi Klára képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Korondi Klára képviselő 2013. évi
május és június havi képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint
hozzájárul:
A Képviselő-testület 2 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a
képviselő:
- 1 havi összeget a Hegyaljai Alkotók Társulása javára,
- 1 havi összeget Öreg a Nénikéd Klub javára ajánl fel.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2013. évi költségvetés módosításával egyidőben

Kiss Attila alpolgármester: Az alpolgármesteri tiszteletdíjából 100.000 forintot a Német
Nemzetiség Önkormányzat Családi Napjára, 90.500 forintot az SZVSE Úszó Szakosztálya
javára ajánlj fel.
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a szóbeli javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogat, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

166/2013. (VIII. 29.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: Kiss Attila alpolgármesteri tiszteletdíjának felajánlása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület támogatja Kiss Attila alpolgármester tiszteletdíja költségvetési
átcsoportosítását a megjelölt célok megvalósításához.
Kiss Attila alpolgármester részére megállapított tiszteletdíjat 2013. január hónapra
vonatkozóan, összesen 190.500 forint (személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok)
megtakarítást a 2013. évi költségvetésében átcsoportosítja az alábbi célok finanszírozására:
- Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
III. Szerencsi Német Közösségi és Családi Nap lebonyolításához
- Szerencs Város Sportegyesülete Úszó Szakosztálya

100 000 Ft
90.500 Ft

Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően a
2013. évi költségvetés módosítását készítse elő.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2013. évi költségvetés módosításával egyidőben

Koncz Ferenc polgármester további nyilvános ülésre tartozó napirendi pont hiányában a
nyilvános ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.
Megtárgyalt napirendi pontok:
- Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
- A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálása
- Pályázat benyújtása a 2014. évi EUROPART találkozó szerencsi
megszervezésére
- Javaslat a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló
rendelet módosítására
- Javaslat a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások
támogatásáról szóló rendelet módosítására
- Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára
című ÁROP-1.A.5-2013 pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása
- Különfélék
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

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