Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-17/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 15-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott rendkívüli 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
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
Angyal Györgyné
- a Szerencsi 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
Dr. Ináncsi Tünde
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Takács M. István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Ráczné Váradi Éva
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Deák Zsolt
- műszaki ügyintéző
Szerencsi Hírek munkatársa
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy 9 képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Heves János távolléte miatt dr. Gál András
képviselő legyen, mellyel a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, 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

186/2013. (X.15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 15-i rendkívüli
testületi ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Gál András képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van.
Meghívó, javasolt napirend:
Szám: 80.226-18/2013/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. október 15-én (kedden)
16,00 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.
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Napirend:
1) Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2) Javaslat a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola támogatására
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, mellyel a képviselő-testület 8
igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, 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

187/2013. (X.15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 15-i rendkívüli
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1) Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
2) Javaslat a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola támogatására
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
1. Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A vidékfejlesztési miniszter a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás–támogatás igénylésének
és elbírálásának feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezéséről szóló 90/2013. (X. 7.) VM rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2013. október 9-én
lépett hatályba.
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Az elmúlt években a támogatás igénylése gesztor önkormányzat megbízásával történt, valamennyi
érintett település támogatási igényét együttesen a gesztor önkormányzat nyújtotta be. A hatályba lépett
Rendelet nem ad lehetőséget gesztor önkormányzat megbízására, ezért valamennyi támogatásra
jogosult településnek önállóan kell benyújtania támogatási igényét a Magyar Államkincstár felé.
A Rendelet rendkívül szoros határidőt adott a támogatási igény benyújtására, amely határidő
elmulasztása jogvesztő. A támogatási igényt a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben
2013. október 15-e éjfélig kell rögzíteni.
A benyújtáshoz papír alapon, postai úton is meg kell küldeni a Kincstár részére 2013. október 16-ig az
elektronikus rendszerben rögzített, kitöltött támogatási adatlapok kinyomtatott és aláírt 3 eredeti
példányát, valamint a nyilatkozatok és egyéb szükséges mellékletek 3 eredeti példányát.
A Borsodvíz Zrt. vállalta, hogy a megküldendő dokumentumok összeállítása, és postai úton történő
továbbítása során a szakmaiság biztosítása végett fokozottan együttműködik a z önkormányzattal, és
adatszolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy a támogatási adatlapokon hiteles adatok szerepeljenek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalva a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás–
támogatás igényléséhez szükséges határozatot elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság tárgyalja.

Koncz Ferenc polgármester felkéri Deák Zsolt műszaki ügyintézőt és Kiss Attila
alpolgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Kiss Attila alpolgármester: A testület mindig a decemberi ülésen foglalkozott a víz- és
csatornaszolgáltatás, illetve a szemétszállítás díjaival. Az elmúlt három évben nem került sor
ezen szolgáltatások esetében díjemelésre, így nem igényeltek állami támogatást, hogy a
lakosság olcsóbban kapja a csatornadíjat, mint a közület. Az elmúlt hét hétfőjén megjelent
miniszteri rendelet alapján pályázati lehetőség nyílt az állami támogatás megigénylésére,
melyet 2013. október 15-én éjfélig kell rögzíteni a kincstári rendszerben. Szerencsen 200.200
m3 csatornaszolgáltatási mennyiség várható, erre igényelnének 27.427.400 forint összegű
támogatást. A megyében mind a 62 önkormányzat önállóan igényli meg, így a Borsodvíz Zrt.
visszakapja azt a költséget, amelyet megfizet, de olcsóbban adja a lakosságnak a csatornadíjat,
mint a közületeknek, tehát 137 Ft/m3 a lakossági csatornadíjnál. Felvetődik a kérdés, hogyan
alakulnak így a csatornadíjak? Azonban nem szabad elfelejteni, hogy rezsicsökkentés is volt
július 1-jétől, amely a víz- és csatornadíjakat is érintette. A lakossági vízdíj 424 Ft+áfa/m3
volt január 1-jétől, tehát ugyanaz, mint tavaly és tavalyelőtt. A rezsicsökkentés hatására 10%kal, 381,4 forintra csökkent. A lakossági csatornadíj év elején 511 Ft+áfa volt, ami ennyi is
marad, csak utólag megkapják rá a fedezetet. A rezsicsökkentéssel 459,5 forintra csökkent. A
vízterhelési díj 9,4 Ft volt a lakosságnak, rezsicsökkentéssel 8,46 forintra csökkent. Ezek
nettó árak. Áfával, összesen a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 1199,4 forint, azaz 1.200
Ft/m3. A rezsicsökkentés után 1078,7 forintra csökkent. Ehhez igénylik meg utólag a forrást
az államtól, hogy odaadják a Borsodvíz Zrt-nek. A közületi díjak változatlanok maradnak,
tehát a közületek 1304 forintot fizetnek, tehát 227 forinttal többet, mint a lakosság. Ebben
segít most a beadandó pályázat.
Koncz Ferenc polgármester: Hétfő óta minden önkormányzatnak meg kell hoznia testületi
döntését.
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Deák Zsolt műszaki ügyintéző nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Koncz Ferenc polgármester: Kiss Attila alpolgármester most, mint „vizes” ember szólalt
meg a napirend keretében. Megkérdezik majd tőle, hogy mostanában miért is olyan zavaros a
víz Szerencsen? Lehet, hogy a költségcsökkentések miatt, mert ha emlékeznek rá, azt
mondták, ellátási zavarok lesznek. Ennek következtében azt mondja az ellenzék, hogy ettől
nagyobb mértékben kellene csökkenteni, de majd meglátják, mikor jutnak el odáig, mit is
kellene mondani. Mikor volt utoljára ennyi a vízdíj?
Kiss Attila alpolgármester: A lakossági víz- és csatornadíjak 2011-ben, 2012-ben és 2013ban sem emelkedtek, kb. 3-4 évvel ezelőtti szintre mentek vissza, de ez nem a mostani
döntésük eredménye alapvetően, hanem a rezsicsökkentésé.
Koncz Ferenc polgármester: Ez az önkormányzat az elmúlt három évben nem emelt sem
víz-, sem csatornadíjat.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.
Visi Ferenc képviselő arra kíváncsi, hogy a számlákból kimutatható-e már a rezsicsökkentés,
mert hallott már olyanról, hogy rosszul számláztak.
Kiss Attila alpolgármester: A rezsicsökkentésről szóló jogszabály előírta, hogy a
szolgáltatónak jól követhető módon fel kell tüntetnie, hogy az adott számlában, amit július 1.
után bocsátottak ki, mennyi a megtakarítás. Illetve, hogy a rezsicsökkentés óta, tehát 2013.
július 1-jét követően kummuláltan mennyi a megtakarítás. A lakossági víz- és
csatornaszámlán a sárga mezőben látszik. A szolgáltatónak 10 ezer forintos büntetést kell
fizetnie minden olyan számláért, amelyen nem a jogszabálynak megfelelően van feltüntetve a
rezsicsökkentésnek az adott havi számlájában jóváírt része, illetve a kummulált része. A
Borsodvíz Zrt. még nem kapott ilyen ügyben elmarasztalást. Szerencsen júniusban olvassák a
vízórákat, így az ezzel kapcsolatos számlákat csak június második hetében kapták meg. Az
elszámoló számla június 30-ig szólt, abban még nem volt ilyen közlemény a rezsicsökkentésre
vonatkozóan.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Lehetett hallani a vízszolgáltató átszervezéséről. Ha ilyen
megtörténne, ennek következtében várható-e vízdíjcsökkenés, vagy csak a központi
rezsicsökkentés lesz?
Kiss Attila alpolgármester: Az országban korábban kb. 400 szolgáltató működött.
Jogszabályi változások miatt, - 2011. december végén alkottak egy viziközmű szolgáltatásról
szóló törvényt, melynek a végrehajtási rendelete márciusban lépett hatályba – alapvetően
megváltozott a szolgáltatók létszáma, és a szolgáltatások határa. Olyannyira, hogy ez év
május 31-ig mindössze 84 cég fordult engedélykérelemmel a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatalhoz. A kérelmezők között volt a Borsodvíz Zrt. is, amelyben
5,1%-os tulajdonrésze van az önkormányzatnak, illetve az igazgatóságban a mindenkori
jegyző által képviseltetve van a város. Az engedélykérelmek feldolgozása, elbírálása
folyamatban van. A múlt héten adták ki az országban az első 14 engedélyt a viziközmű
szolgáltatásra. A Borsodvíz Zrt. engedélykérelme jelenleg hiánypótlás alatt van. A kérelmek
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végleges elbírálása december vége felé lehetséges, de erről hivatalos közlemény még nincs. A
Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területe jelentősen nőtt. A jogszabály előírta azt, hogy csak azok a
cégek szolgáltathatnak 2013. január 1-jétől, akiknek a szolgáltatási területének nagysága eléri
az 50 ezer fogyasztói egyenértéket. A Borsodvíz jelenlegi felhasználói egyenértéke kb.
180.000-200.000 között volt. Jelentős szolgáltatási területeket szereztek, de vesztettek is, így
a jelenlegi egyenértékük 150.000-160.000 között van. Várhatóan meg fogják kapni az
akreditációt a hivataltól, illetve ez a hivatal vizsgálja felül a Borsodvíz költségeit is. Az elmúlt
év decembere volt az első, amikor az önkormányzat nem döntött vízdíjakról, mert már az
Energia Hivatal fogja jóváhagyni az árakat. Ez még nem történt meg, mert a hivatal később
állt fel, mint ahogyan az árszabás megtörtént az évre, és a korábbi évek jóváhagyása. Mivel a
hivatal már felállt, és úgy tűnik, hogy kiadja majd az engedélykérelmeket, a jövő év lesz az az
év, hogy már nem a korábbi évek árát viszik át a következő évre. A jövőre az új hivatal, tehát
a MEKSZH fogja jóváhagyni a díjakat. Azt a díjat, amelyet közösen fog felterjeszteni a
szolgáltató és a közműtulajdonos Borsodvíz Zrt. Nem tudja, hogy a Zrt. költségeit mennyiben
fogja jóváhagyni ez a hivatal, de a támogatás benyújtásakor már értesülni fog a költségeikről.
Az erre vonatkozó táblázatban le van írva, hogy milyen költségek tartoznak egy adott
településhez egy adott szolgáltatásra vonatkozóan. A díjakat illetően nem tudja megmondani,
hogy lesz-e csökkenés vagy sem. Most teljes egészében ki vannak szolgáltatva az általuk
közölt adatoknak, és a MEKSZH-nak.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Három évvel ezelőtt a víz 40%-a olyan víz volt, amely
elfolyt, mielőtt a fogyasztóhoz ért, de velük fizettették ki. Szerencs közműhálózata
elöregedett, a csőtörés mind ennek a jele. A közműhálózat fejlesztése nélkül a szolgáltatás
színvonala nem lesz megfelelő.
Koncz Ferenc polgármester: Erre vonatkozóan vannak most pályázatok, de a közműhálózat
fejlesztésből Szerencs most kimaradt. A pályázatot, mármint a munkálatokat előzetesen
elindított folyamatok alapján fogják megkezdeni. A csapadékvíz beruházás kapcsán láthatóvá
váltak a csövek, és megfigyelhető, hogy régi, azbeszt csövekről van szó, meglehetősen régi
technológia. Lezárja a napirendi pontot, és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester előterjesztését
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület a Borsodvíz ZRt., mint Szolgáltató által kidolgozott, fajlagos költség-ráfordítási
adatokat elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos
intézkedések, és az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:

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

8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
188/2013. (X. 15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester
előterjesztését úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület a Borsodvíz ZRt., mint Szolgáltató által kidolgozott, fajlagos költségráfordítási adatokat elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény
bejelentésével kapcsolatos intézkedések, és az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

2. Javaslat a Bocskai
támogatására

István

Katolikus

Gimnázium

és

Szakközépiskola

Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Gál András, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója megkereséssel
fordult Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben anyagi támogatást és
együttműködést kért.
Terveik között szerepel egy kb. 40 méter hosszú kerítés létrehozása a Gimnázium és a B.-A.-Z. Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye között. A két intézmény külön bejárattal és közös
udvarral rendelkezik. A jelenlegi állapotot több illetéktelen személy is kihasználja, átjáróként
használva az intézmények udvarát. A megnövekedett gyalogosforgalom miatt sem a rendet, sem a
tisztaságot nem tudják az intézmények vezetői fenntartani. Az előzetes számítások alapján a kerítés
anyagköltsége megközelítőleg 400. 000 forintot tenne ki. Az Önkormányzat és a Gimnázium közötti jó
kapcsolatra és együttműködésre való tekintettel kérik, hogy Szerencs Város Önkormányzata az
anyagköltség felének, mintegy 200.000 forintnak a finanszírozásával járuljon hozzá a kerítés
megépítéséhez.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztést – melyet előzetesen a Pénzügyi
Bizottság véleményezett - megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek!

Koncz Ferenc polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a biztonság
érdekében a kerítés megépítését, így a határozati javaslat elfogadását, viszont felmerült, hogy
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a megépítés előtt álló kerítés legyen mobil, hogy rendezvények idején ne jelentsen akadályt,
valamint az önkormányzat is vegyen részt a tervezési megbeszélésekben.
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, attól, hogy a gimnáziumot a katolikus egyház
működteti, még szerencsi intézmény, ezért teljes mértékben egyetért azzal, hogy az
önkormányzat képviselje magát a tervezési folyamatokban, az építészeti megbeszéléseken.
Dr. Gál András képviselő, mint a Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgatója: A
kérés azért fogalmazódott meg az önkormányzat felé, mert az intézmény és a bölcsőde között
korábban már volt egy kerítés, amely az uszoda építése során lebontásra került. A kerítést
ugyanazon a nyomvonalon szeretnék visszaépíteni, ahol eredetileg is volt. Annak nincs
akadálya, hogy mobil, mozgatható kerítés épüljön. Az anyagköltség 420 ezer forint körüli. A
kérés úgy fogalmazódott meg, hogy ezt az összeget felezzék, az önkormányzat 200 ezer
forinttal támogassa a kerítésépítést. 220 ezer forintot a gimnázium vállalna fel, illetve a
megépítést a saját karbantartókkal. Az intézmény udvara „átjáróházzá” változott,
illetéktelenek is be tudnak jutni az iskola udvarára, ezért ha támogatják a kérést akkor ez az
állapot megszüntethető lehetne.
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot, és
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: A Bocskai István Gimnázium és Katolikus Szakközépiskola támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva az alábbi
határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Szakközépiskola kerítésépítésre vonatkozó kezdeményezését, felhatalmazza a
polgármestert 200.000 forint összegű támogatásról szóló támogatási szerződés aláírására, azzal a
feltétellel, hogy a támogatási szerződésben az alábbi feltételek szerepeltetésre kerüljenek:
- A kerítés a két intézmény telekhatárának nyomvonalán kerül kialakításra.
- A kerítés kiviteli tervét Salamin Ferenc városi főépítész hagyja jóvá, annak érdekében, hogy
összhangban álljon a városképpel.
- A kerítés olyan formában kerüljön megépítésre, hogy szükség esetén legyen elbontható és könnyen
visszaállítható.
- A tervezési folyamatban Szerencs Város Önkormányzat, mint tulajdonos álláspontját és érdekeit a
Városfejlesztési Osztályon keresztül gyakorolhassa.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, valamint a költségvetés
módosítására.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: polgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:

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

8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
189/2013.(X.15.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Bocskai István Gimnázium és Katolikus Szakközépiskola támogatása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva az
alábbi határozatot hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Szakközépiskola kerítésépítésre vonatkozó kezdeményezését, felhatalmazza a
polgármestert 200.000 forint összegű támogatásról szóló támogatási szerződés aláírására,
azzal a feltétellel, hogy a támogatási szerződésben az alábbi feltételek szerepeltetésre
kerüljenek:
- A kerítés a két intézmény telekhatárának nyomvonalán kerül kialakításra.
- A kerítés kiviteli tervét Salamin Ferenc városi főépítész hagyja jóvá, annak érdekében, hogy
összhangban álljon a városképpel.
- A kerítés olyan formában kerüljön megépítésre, hogy szükség esetén legyen elbontható és
könnyen visszaállítható.
- A tervezési folyamatban Szerencs Város Önkormányzat, mint tulajdonos álláspontját és
érdekeit a Városfejlesztési Osztályon keresztül gyakorolhassa.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, valamint a
költségvetés módosítására.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: polgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
Koncz Ferenc polgármester további napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést
berekeszti.
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Dr. Gál András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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