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Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Kiss Attila alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik az
ülésre, dr. Egeli Zsolt alpolgármesternek perbeli képviselet ellátása miatt a Miskolci
Törvényszékre kellett mennie, várhatóan később csatlakozik az üléshez. Javasolja, hogy az
ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Gál András képviselő legyen.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
61/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 27-i ülésének
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Gál András képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére módosítással. Javasolja,
vegyék napirendre a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító
okiratának módosításáról, közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
elbírálásáról, szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére, valamint bérleti
szerződés megkötéséről szóló előterjesztések megtárgyalását.
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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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.
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1.) Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előadó:
Keresztesi János r. alezredes, városi rendőrkapitány
Tárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
3.) Egyebek
- A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó:
Fazekas Lászlóné, a Zempléni Múzeum igazgatója, Király Judit
közművelődési szakreferens
Tárgyalja:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
-

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó:
Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

-

A polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző

-

Éves belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

-

Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság

4.) Különfélék
Javasolt napirend:
1.) Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előadó:
Keresztesi János r. alezredes, városi rendőrkapitány
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
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3.) A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Fazekas Lászlóné, a Zempléni Múzeum igazgatója,
Király Judit közművelődési szakreferens
4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó: Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) A polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
6.) Éves belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
7.) Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
8.) Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
9.) Közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása
10.) Szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
11.) Javaslat bérleti szerződés megkötésére
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
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Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
62/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 27-i testületi ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előadó:
Keresztesi János r. alezredes, városi rendőrkapitány
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
dr. Barva Attila jegyző
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3.) A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Fazekas Lászlóné, a Zempléni Múzeum igazgatója,
Király Judit közművelődési szakreferens
4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó: Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) A polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
6.) Éves belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
7.) Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
8.) Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
9.) Közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása
10.) Szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
11.) Javaslat bérleti szerződés megkötésére

1. Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előterjesztés:
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Koncz Ferenc polgármester köszönti Mecser Tamás ezredest a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőrkapitányságtól és Keresztesi János rendőr alezredest, a Szerencs Város
Rendőrkapitányság vezetőjét. Felkéri Keresztesi János r. alezredes urat az előterjesztés
ismertetésére.
Keresztes János r. alezredes: Mint ahogy észrevették, évről-évre egyre karcsúbb anyag
készül a beszámolóról. Ez nem azért történik, mert felületesek lennének a település közrend és
közbiztonsági helyzetének az értékelésében, hanem az elvük az, hogy egy-egy települési
beszámoló szóljon arról a településről, ahol értékelni kell a közbiztonsági helyzetet. Korábban
40-50-60 oldalas beszámolóik voltak, aminek nagy értelmét nem látták. Beszéljenek
kifejezetten a település bűnügyi, közbiztonsági adatairól és helyzetéről. A jelentést részletezni
nem kívánta, de néhány gondolatot szeretne hozzáfűzni, kiemelni a jelentésből. Az első elem
a kapitányság személyzeti, vezetői tevékenysége, nem részre a beszámolónak, de azt
gondolja, számot kell arról adni, hogy a kapitányság létszáma ez év elejére teljes
feltöltöttségű lett. A kapitányság létszáma 135 fő, és 1 híján jelenleg is feltöltött a kapitányság
állománya. Évek óta nem számolhatnak be ilyen helyzetről. Ez mindenképpen pozitív adat.
Ami történt személyzeti, illetve irányítási szempontból a tavalyi évben, történt egy
tipizálásnak nevezett elem a kaptányság szervezetében, ami arról szólt, hogy egyforma
feladatrendszerrel és egyforma létszámban lévő rendőri egységeket egy szervezeti formára
gyúrtak. Nagy-kapitányságnak lettek minősítve, ezzel a 135-fő létszámmal. A kapitányságot
annyiban érintette, hogy a bűnügyi osztály mellett egy vizsgálati osztályt kellett létrehozni,
ami létszámbővítést nem jelentett, csak át kellett gyúrni a jelenleg meglévő struktúrát. A
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polgárok számára fontos és érzékelhető is, hogy a kapitányságon lévő ügyeleti rendszer
megszűnt. Az ügyeletesekből szolgálatirányítási parancsnokok lettek létrehozva. Jelenleg a
bejelentések Szerencs városából is a megyei központba érkeznek, ahol egy ügyeletes
koordinálja és veszi a bejelentéseket, majd kerül továbbításra a kapitányság szolgálatirányító
parancsnokaihoz. Először ők is idegenkedtek ettől az egész rendszertől, hogy mi van
olyankor, ha 24 órában nem találnak rendőrt a kapitányságon, ha valaki bemegy, viszont az
elérhetőség folyamatosan megvan. Ilyen problémát nem jelent, illetve a szolgálatirányító
parancsnokok kicsit praktikusabban a helyszínen ellenőrzik a szolgálatot, és egyben
ellenőrzik is ezt a szolgálatos állományt. A küldési rendszerükkel kapcsolatban elmondja,
annak idején, amikor a kapitányságok egyedi ügyeletet láttak el, kicsit zártabb volt a rendszer,
kicsit komótosabban is működött. Példaként említi, ha a kapitányság területéhez tartozó
településen történt egy esemény, de csak egy másik településen volt járőrük, ott intézkedett,
hatalmas idő telt el, míg el tudtak menni és intézkedni az eseménnyel kapcsolatban. Annak
ellenére, hogy egy másik rendőrkapitányság területén, 3 km-rel arrébb volt egy szabad járőr
páros. Lomhább volt a rendszer, az új a tevékenységirányítási módszer, kicsit meggyorsította
az intézkedésekre való reagálás lehetőségét. A település bűnügyi közbiztonsági helyzetével
kapcsolatban elmondja, a jelentésben szereplő regisztrált adatokat megnézve, különösebben
nagy gondról, problémáról nem számolhat be. Az ismertté vált bűncselekmények száma a
tavalyi évben is 20-szal kevesebb volt, mint a megelőző évben, 221 bűncselekményt
regisztráltunk. Csökkent a közterületen elkövetett, illetve stagnál a kiemelten kezelt
bűncselekmények száma. Külön örvendetes dolog, testi sértés, rongálás, lakásbetörés
összesen 3 volt az elmúlt évben a településen, ami közvetlenül érinti a polgárok, ez egy
mérsékelt adat. Számunkra, rendőrök számára ez elfogadható. Kiemeli, hogy nem történt
rablás, zsarolás, nem történt olyan sorozat jellegű cselekmény, ami kifejezetten irritálná a
lakosságot. Úgy gondolja, hogy ez is egy igazából elért eredmény. A közterületek rendjét
jellemző garázdaságok száma nem volt kevesebb, természetesen jelenleg is meghatározó, a
legnagyobb tömeget a vagyon elleni cselekedetek, azon belül is a lopások száma képviseli. Az
egyéb bűncselekmény kategóriában beszámol a kábítószerrel kapcsolatos eljárásaikról, a
rendőrség kábítószer elleni harcáról, ezen belül is Szerencset érintve. Tavaly 13 esetben
kezdeményeztek eljárást, ebből összesen 1 Szerencsen, azonban Mezőzombor, Taktaszada,
Monok, Megyaszó közelsége miatt nem vonatkoztathatnak el, hogy nem Szerencsen történtek
az esetek. Ami fontos és kérdés, hogy mi lesz az esetek sorsa? Sajnálatos módon nehézkes az
a fajta megállapítás, hogy mi minősül kábítószernek és mi nem. Van egy norma, egy
jogszabály, mi meghatározza, hogy mely anyagok minősülnek kábítószernek, és ami ebbe egy
szakértői vizsgálatot követően nem fér bele, az nem kábítószer, az eljárást nem tudják
eredményesen lefolytatni. Elmondja, a tavalyi összes eljárásból sajnos egyet tudtak
eredménnyel befejezni. Mgjegyzi, ezt jeleztük, egészen a törvény alkotóinkig, hogy egy
módosítás eredményeképpen sokkal praktikusabban is el lehetne járni ezekben az ügyekben
és egyedileg vizsgálva a kábítószereket, eredményesen lehetne ezeket az ügyeket, eseteket
befejezni. Nyomozás eredményességéről egy pár százalékkal kevesebb volt az adatuk, mint a
2012-es évben, de úgy gondolja, hogy az országos és megyei átlagban ez még mindig
megfelelő és jónak mondható. Bűncselekmények mellett az elzárással sújtható
szabálysértések kategóriájáról tesz említést, tavaly is bezártak, becsuktak 15 embert, kisebb
súlyú, főként vagyonelleni cselekmény miatt, ami nem azt jelneti, hogy szándékosan
próbálják a szabadságát elvonni az embereknek, hanem igyekeznek minél hatékonyabbá tenni
a fellépést a vagyon elleni cselekményekben, minél hamarabb bíróság elé vinni ezeket az
embereket, ezeket az eseteket, hogy minél hamarabb döntés szülessen egy-egy ilyen ügyben.
A közterületek nyilvános rendjéről oszt meg néhány gondolatot. Az év végén, és már most, az
év elején is egy megnövelt létszámban vannak jelen a közterületen, ennek több összetevője
van. Kaptak segítséget a készenléti rendőrségtől, illetve a megyei főkapitányság állományától,
továbbá a saját rendőreiket is többlet szolgálat terhére tudják közterületre vezényelni. Egy
nagyobb rendőri jelenléttel egy sokkal jobb közbiztonságot tudnak szolgáltatni. Igaz, hogy
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nem a tavalyi évértékelőhöz tartozik, de az év első 3 hónapjában még pozitívabb a mérleg,
mint a tavalyi év első negyedévében, úgyhogy mindenképpen bizakodásra ad okot.
Közterületek rendjénél, kritikus időszakokról és helyekről tesz említést, városi szinten
általában péntek-szombat esték jelentenek gondot, különösképpen a szórakozó helyek
környezete, illetve nappali időszakban a belváros, iskolák környéke, bevásárló helyek, MÁV
állomás, ami nagyobb odafigyelést érdemel. Igyekeznek jelen lenni ezeken a helyeken, sőt
preferálják a gyalogos szolgálatot, a jelenlegi elvei azt mondják, hogy a járőr a szolgálatának
legalább a felét gyalogosan lássa el, persze a küldések időközönként ezt felülírják. A
rendezvénybiztosításokról elmondja, hogy a tavalyi rendezvények korrekt módon a
polgárőrséggel biztosításra kerültek, legnagyobb rendezvénye a városnak a csokoládé
fesztivál, azt gondolja, hogy ott is sikeresek voltak a biztosításban, bár mindig van
átgondolandó a következő évre. A csokoládé fesztivál is egyre sikeresebb, igazából ez is
egyre nagyobb feladatot igényel tőlük, emlékszik, amikor az első fesztivál egy járőr párossal
tudták biztosítani, ami most már nem elegendő. Kiemeli és megköszöni az önkormányzatnak
azt a támogatást, amit a polgárőrség felé nyújt, érdemes ebbe a polgárőrségbe energiát és
pénzt is fektetni, jól működik ez a polgárőrség, jól kiegészíti a rendőrség közterületi jelenlétét,
hétvégekben teljesítenek szolgálatot, külterületek ellenőrzésében nyújtanak segítséget a
rendőrségnek, a korábban említett rendezvénybiztosításokon ők aktívan ott vannak mindig és
részt vesznek. A rendőri intézkedéseik az elvárásoknak megfelelően alakultak, azok az
intézkedések, amelyek meghatározzák munkájukat, elfogásaik, előállításaik megfelelő
számban kerültek végrehajtásra, kevesebb bírságot szabtak ki a közrendvédelmi beosztottak
az elmúlt évben, kevesebb szabálysértési feljelentés keletkezett. Ez megint egy célirányos
magatartás volt a részükről, igyekeznek egy polgárbarátabb vonalat képviselni, hogy ne csak
akkor találkozzon a rendőrrel a polgár, amikor egy-egy intézkedés kapcsán, egy-egy szankció
érinti, hanem talán a mindennapokban egy nagyobb kapcsolattartással még pozitívabb képet
tudnánk a rendfenntartásról kialakítani. Hiába mondja, hogy kevesebb a bírság, és kevesebb a
feljelentés, és mennyire pozitívak, ha egyre aktívabban alkalmazzák a sebességmérő
eszközüket. Ennek ugye sokan nem örülnek, sajnos azt mondhatja, hogy áprilistól még
nagyobb óraszámban fog üzemelni ez az eszközük, amit a kapitányság üzemeltet. Ennek egy
praktikus oka van, hogy a baleseti helyzetüket ez nagyon komolyan tudja befolyásolni. A
legfőbb baleseti ok a sebesség túllépés miatt adódik. Az ebből bekövetkezett baleseteknél van
legnagyobb esélye annak, hogy sérülés következik be, akár súlyos, akár halásos sérülés.
Véleménye szerint a település, a város baleseti helyzete teljesen rendben van. Sérüléses
balesetük ugyanannyi történt, mint a 2012-es évben. Minőségében talán kicsit másképp
értékelendő, nem volt halálos baleset az elmúlt évben, kevesebb súlyos sérüléssel járó baleset
történt. Ami érdekes adat, és érdemes megemlíteni, mérik azokat a baleset okozóikat, akik
ittasan okoznak balesetet. Ilyen jó eredmény az elmúlt évtizedekben sem volt, hogy az összes
balesetet okozónak csak a 7 %-a volt ittas, általában 17-18, akár 20%-ig is elment ez az adat,
hozzáteszi, hogy majdnem 40%-kal több ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból, attól, hogy
kevesebben okoztak ittasan balesetet, nem azt jelenti, hogy nem közlekedtek ittasan. Ez is cél
lesz a jövőben továbbra is. Bűnmegelőzéssel kapcsolatban elmondja, az általános iskolákban
jelen voltunk eddig is, új dolog az elmúlt évben a bűn- és baleset-megelőzés terén, létezik egy
„iskola rendőre program”. Úgy gondolja, a középiskolákban nem jutottak el eleget, ezért
felvettek egy olyan kollégát, aki korábban rendőr volt, szeptembertől ténykedik a kapitányság
állományában, kifejezetten 3 középiskolában teljesít szolgálatot, heti 35 órában, a Tokaji Mg-i
és Kereskedelmi Iskolában és a Szerencsi Szakképző Iskolában. Semmi mással nem
foglalkozik, mint 1-1 osztályt felvéve bűnmegelőzésre okítja, tájékoztatja ezeket a
hallgatókat, közvetlenebb így a kapcsolat a diákok és a rendőrség, a pedagógus kar és a
rendőrség között. Terveik között szerepel még 1 ilyen kolléga felvétele vagy visszavétele
nyugdíjból, ugyanis ez mentesíti az éppen aktív, mondjuk bűnügyi állományt az ilyenfajta
tevékenység alól.
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Az együttműködéssel kapcsolatban elmondja, az önkormányzattal, a Járási Hivatallal,
társhatóságokkal akár vezetői, akár beosztotti szinten jó a kapcsolatuk. A kapcsolat egyik
eleme a térfigyelő rendszer, amiről szólnia kell. Elmúlt év szeptemberétől a végpont a
kapitányságon van. Szabadidős rendőrök ülnek a végponton és figyelik a kamerarendszert.
Kíváncsi volt ő maga is, hogy milyen eredménnyel? Nem tudtak mondani olyan hónapot,
amikor ne hozott volna eredményt a térfigyelő rendszer alkalmazása. Garázdaság a 2-es ABC
előtt, garázdaság a Meggyes Panzió és a bowling klub területen, padrongálás a gyári
körforgónál. Több olyan esetet tud említeni, amikor a végponton ülő kolléga jelzésére a
szolgálatos rendőr megy, intézkedik és képesek beazonosítani, rekonstruálni azokat az
eseményeket, amik történtek, amelyekben később eljárást kell folytatni. Megköszönte a
polgármesternek és a testületnek, hogy támogatják a térfigyelő rendszer ilyen fajta
üzemeltetését, kérte, hogy a jövőben is így menjen tovább, ha lehetséges. Egy dolgot említett
még, amit tavaly is megemlített, de ebben is van fejlemény, van ismét támogatottsága, ez a
mezőőri szolgálat. Tudja, hogy az önkormányzat tesz a külterületek rendjének az
ellenőrzésében. Közfoglalkoztatott, polgárőr járőrözik kinn a területen, de mégis azt gondolja,
hogy nem lenne baj, hogyha lenne gazdája ennek a tevékenységnek, és akár ezt követően is
lehetne a közfoglalkoztatott, lehetne polgárőr, de lenne egy olyan személy, aki átlátná ezt az
egész külterületi ellenőrzést, és netán szervezné ezt a fajta tevékenységet. Tudomása szerint,
egyszeri összeget biztosítanak a létrehozásra a mezőőri szolgálatnak, s aztán havi normatív
támogatással tovább folytatva, szerinte az önkormányzatnak érdemes lenne ezen
elgondolkodni. Összességében úgy véli, Szerencs város közrend-, közbiztonsági helyzete jó.
Az előző évhez, évekhez képest, nincs rosszabb helyzetben, környezetüket, vagy a régiót
nézve Szerencs egy élhető város. Megköszönte a figyelmet.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirend vitáját.
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, igen alaposan megvitatták a kapitány úr beszámolóját. A bizottság úgy
vélekedik, hogy Szerencs város közbiztonsága jó, a bizottság elismeri a kapitány úr és a
személyi állomány munkáját, nagyra értékeli azt, úgy gondolja, hogy a helyzet magaslatán
van a csapat. Külön szeretné a bizottság elismerését kifejezni a polgárőrségnek, Szerencs
város területén és határán végzett munkájáért, nagyságrenddel jobb a polgárőrök munkája és
ténykedése, ezt érzi a lakosság a saját bőrén. Ugyancsak a bizottság megállapította, hogy a
térfigyelő kamerák a szerencsi emberek közérzet és biztonság érzetét nagyban javítják, ha a
város anyagi helyzete megengedi, célszerű lenne a bővítést elvégezni a külső, vagy be nem
látott, be nem határolt területeken elvégezni, ha erre eszközök, vagy anyagi helyzet áll
rendelkezésre. A bizottság fontolgatta, hogy mennyire boncolgassa a mezőőr kérdését, de
talán a költségvetésbe is be van tervezve egy mezőőr bére és járuléka, de miután az állam
hozzájárul és támogatja, mindenképpen célszerű lenne a gazdák vagyonának védelmében,
főleg a szüreti időszakokban, a termés beérésének időszakában ez a biztonságos mezőőri
jelenlét. Amellett, hogy a területeken a rendőrök cirkálnak, mert látszik, hogy a város
határában, a szeméttelepnél van rendőri erőmozgás. A bizottság nem lelkesedett és nem
támogatja a traffipax bővítését, a traffipax-al való kiállást, mert úgy gondolják, éppen elég
bajunk van e nélkül is. Ebben mérséklést a visszafogottságot kért a rendőri szervektől.
Köszönetet mond a városi rendőrkapitányság azon tisztjeinek, akik a rendészeti képzésben a
gimnázium munkáját több mint 20 éve segítik. Van egy együttműködési megállapodásuk az
ORFK-val, illetve a megyei főkapitánysággal, az is több mint 20 éve született. Olyan országos
eredmények születtek az elmúlt 20 évben, ami a későbbi rendészeti képzés továbbfejlesztését
alapozta meg, hiszen most már az utóbbi 7-8 évben párhuzamos osztályokat indítanak, olyan
nagy az érdeklődés a rendőri pálya iránt. Ebben a Szerencsi Városi Rendőrkapitányság 3
rendőr tisztje és a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság vezérkara is minden támogatást
megad. Ezt köszönik. A későbbiekben is szeretnének támogatást kapni.
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Dr. Korondi Klára képviselő köszönetét fejezte ki az éves munkájukhoz és
beszámolójukhoz, az anyagban szerepel, hogy Szerencs nincs a veszélyeztetett települések
sorában. Felmerül benne azonban az a kérdés, aggály, hogy vajon a környező falvak, Prügy,
Taktakenéz, Mezőzombor, ahol a biztonság jóval alacsonyabb szintű, nem veszélyezteti-e
városunkat, vagy mennyire tudják visszaszorítani az esetleg onnan jövő bűnözéseket,
megkérdezi, mi ebben a tapasztalatuk.
Dr. Bobkó Géza képviselő úgy véli, hogy a lakosság köszönetét kell valóban kifejeznünk a
rendőrség irányába, és a polgárőrségről már szóltak többen is, amit csak támogatni tud. A
rendőri pálya vonzó lett, el kell, hogy mondják. Ő, mint gyermekorvos elmondhatja, a
rendelőjébe nagyon sok gyermek megy alkalmasság vizsgára, készülve a rendészeti osztályba,
s amikor megkérdezi, hova akarnak tovább tanulni, a válasz ez: rendőrnek. Az idősebbek
tudják, hogy a rendőrökről nagyon sok vicc született, nyilván nem is alaptalanul, a mostani
helyzetben, ismerve a mostani rendőri állományt, azt kell, hogy mondja, egy gyereknek,
diáknak nagyon vonzó bekerülni ebbe a testületbe. A kapitányság tagjai, élén a kapitány úr is
rendszeresen részt vesznek a város közéletben, ennek örülnek, tehát tulajdonképpen
polgárbarát rendőrséget valósítottak meg. Ezzel kapcsolatban egy kérdést szeretne feltenni,
amit már tavaly is feltett, de most újra megismétli. Ha elmennek a környező kis városokba,
mint Tokaj, Encs, olyan szép rendőrkapitánysági épületet látnak, a Szerencsi
Rendőrkapitányság nagyon le van pukkanva, nagyon csúnya. Ismerve Szerencs más
középületeit, amik nagyon színvonalasak, kulturáltak, ez nyilván magasabb szintre szól a
kérdés, megkérdezi, a rendőrkapitányság épületének felújítása tervbe van-e véve, s ennek
korszerűsítésére, mikorra számíthatnánk rá. A másik kérdése egyszerű lakossági kérdés a zéro
toleranciával összefüggésben, ha megállítanának a rendőrök, azt hallotta, rutinból már szinte
kötelező a szondáztatás. Megkérdezi, van-e ilyen kötelezettség, vagy csak baleset esetén van
ez a szondázási kötelezettség.
Heves János képviselő: Sok dicsérő szó hangzott el a rendőrség munkáját illetően, nem
véletlenül. Néhány kérdése lenne a beszámolóval kapcsolatban: Szerepel a beszámoló elején
egy olyan mondat, hogy a területükön jelentkező egyre nagyobb méretű mélyszegénység
hatása az érezhető és egy kicsit nehezíti a rendőrség munkáját. Megkérdezi, hogy valóban
nehezít-e vagy most már olyan szintre ért a mélyszegénység, hogy most már nincs mit ellopni
az emberektől? Egyik környező településen hallotta, hogy nem tartanak tyúkot az emberek,
mert úgyis ellopják. Ez van-e valamilyen hatással arra, hogy a bűncselekmények száma
csökkent ebben a térségben? Mi volt az oka vajon annak, hogy 2009-ben 507 bűncselekmény
került felderítésre, most pedig 221, ha jól emlékszik. Mi volt a 2009-es évben az a kiugró ok,
hogy ilyen magas volt a bűncselekmények felderítési száma? Megkérdezi, hogy a
foglalkozott-e a rendőrség azzal, illetve van-e arról információ, hogy mit jelent a Szerencsen
átmenő forgalom tekintetében a tokaji, illetve bodrogkeresztúri útlezárás, útkorlátozás a
gépjárművekre vonatkozóan. Egyes észrevételek szerint megnőtt a kamion forgalom, ami
átmegy Szerencsen. Valóban alátámasztható adat-e ez, van-e a szerencsi rendőrségnek erre
vonatkozóan. Ha igen, akkor ez mit is fog jelenteni a mi közlekedésükben? Mert az tény,
hogy szépül az út, megjavítják végre a 37-es út burkolatát. De ha itt átdübörög 5-szor annyi
kamion, akkor ez hamarosan tönkre fog menni, illetve a forgalom minőségét rontja Szerencs
városában is. Elhangzott a beszámolóban, hogy a közlekedési feljelentések száma csökkent.
Ugyanakkor van olyan szám, hogy a büntetési végrehajtások száma 646-ról 1746-ra
növekedett. Ebben ellentmondást lát. Egyrészt a feljelentések csökkentek, a helyszíni
bírságok megháromszorozódtak. Azt gondolja, hogy akik elmondták pozitív véleményüket,
azok a lakosság és saját véleményüket tolmácsolták. Valóban, Szerencsen nyugalom van. Itt
különösebb félelem az emberekben ebből a szempontból nincs, nyilván akihez betörtek, az
nem erősíti meg ezt. Általánosságban elmondható, hogy úgymond a rendőrség uralja ezt a
területet, főleg Szerencsre vonatkoztatva, a többi településen nem ismeri a helyzetet.
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Visi Ferenc képviselő elsősorban köszönetét fejezte ki a rendőrség felé, és azt az örömét,
hogy jó hallani, Szerencsen a bűnözésre alkalmas területeket a kapitányság tudja, hogy hol
van, hova kell összpontosítani az erőket, ott lehet a legtöbb bűnözőt utolérni, hogy
figyelemmel van kísérve a városnak a bűnözésre alkalmas területe, fel tudnak lépni.
Kénytelen elmondani, hogy a mostani helyzetben a közmunka úgy szolgálja a várost, hogy az
illetékesek megpróbálnak hasznos munkát adni a közmunkásoknak. S minél több közmunkás
ebben részt vesz, a kellemes, hasznos munka örömet okoz, mert sokszor a bűnözés abból
adódik, hogy nem találnak örömet az életben, s nincsenek lefoglalva az érzékszervei az
embereknek. Ez egy jó irányt fog adni, hogy minél több embert be tudnak vonni a
közmunkába. Az, hogy mélyszegénység volt és van is, és lesz is, ezt még egyik kormány sem
tudta megoldani, s úgy néz ki, hogy nem is fogja. De segíteni lehet, a közmunka, ha hasznossá
tudjuk tenni, ez biztos, hogy az eljövendő időben óriási segítséget fog adni a bűn megelőzése
érdekében. A végzett munka kevesebb lesz a későbbiekben, még ennél is kevesebb, ami most
történik. Ez az önkormányzat és magyar állam feladata lesz, hogy a munkahelyteremtést
intenzívebbé kell tenni, még intenzívebbé, hogy mindenki, aki meg tudja fogni azt a
szerszámot, kapjon hozzá lehetőséget. Ha így megy tovább, reméli, hogy nemcsak ők lesznek
elégedettek, hanem a városlakók is. Egyébként, ahogy észlelte, valamikor a Földhivatal előtt,
ahol régebben sok ember büntetést kapott, most egyre kevesebb, mert most már meg lehet
állni.
Keresztesi János r. alezredes a térfigyelő rendszerrel kapcsolatban úgy véli, hogy
mennyiségileg megfelelő számban van kamera. Persze lehet gondolkodni azon, ha
folyamatában értékelik a település közrend-közbiztonságát és azokat a helyeket, amelyek
veszélyeztetettek, hogy esetleg áthelyezni, újat helyezni, ez inkább pénzkérdés már. Ő inkább
a rendszernek a fenntartásával kapcsolatban mondja azt, hogy ha erre áldozni tud az
önkormányzat, akkor egy biztosabb rendszert kellene alakítani, létrehozni. Működik, a maga
gyermekbetegségeivel, tehát egyszer-egyszer előfordul az, hogy vannak kamerák, amelyek
nincsenek üzemben, de esetleg szükség lett volna rá. Mennyiségileg úgy gondolja, hogy
megfelelő, áthelyezésről esetleg gondolkodni lehet, de az üzembiztos üzemeltetés lenne a cél.
A rendőri pályafutással kapcsolatosan elmondja, korábban elhangzott, hogy milyen jó lesz
nekik, mert képeznek rendőröket, rendészeket, lassan Szerencsen minden rendőrt ismerni
fogunk. Ez azért nem valósult meg. Hosszú évekig nem került hozzájuk olyan rendőr, aki a
szerencsi Bocskai István Gimnáziumban végzett volna rendész tagozaton. No, ez az elmúlt 23 évben már változott. Több fiatal kollégájuk van, akik most kezdtek márciusban a rendészeti
szakközépiskolából, akik közül 2-en itt érettségiztek a gimnáziumban. Tehát egyre több fiatal
kerül vissza a városba, a rendőri szolgálatba, aminek ő maga is örül, s tesz is annak
érdekében, hogy így legyen. A veszélyeztetett települések kapcsán elmondja, egy mondatban
meg lett említve, hogy Szerencset nem minősítették veszélyeztetett településnek. Ez azt
jelenti, hogy minden településen a bűnügyi, közbiztonsági adatok alapján próbálták
kategorizálni azt, hogy mely települések azok, amelyek nagyobb veszélyeztetettségnek
vannak kitéve bűnözés szempontjából. Szerencset nem minősítették ilyennek. Bízik abban,
hogy egy darabig nem is fogják. Viszont a környező településekkel nem ilyen a helyzet.
Mennyire tudják megvédeni, pl. Prügy és más település tekintetében. Tájékoztatásul
elmondja, hogy 2011 áprilisától, amikor először végezték el ezeket a vizsgálatokat, 5
taktaközi települést veszélyeztetett településnek minősítettek, akkor ott azokon a
településeken, heti 3 alakalommal tartanak fokozott ellenőrzést, tehát nemcsak a rendőrőrs
állománya, hanem a kapitányság, illetve az egyéb készenléti, illetve a megyei főkapitányság
állományából utalt erőkkel együtt tartanak fokozott ellenőrzést. Viszont a kérdésben van egy
érdekes elem, azt mondják, azok a települések veszélyeztetettek, de valamilyen szinten
meghatározzák Szerencs közbiztonságát, közrendjét, helyzetét is. Azokról a településekről
iskolába, ügyet intézni, vásárolni járnak be Szerencsre. Ettől függetlenül nem gondolja, hogy
Szerencs különösen veszélyeztetett lenne. Vannak ilyen elemek, és ezzel foglalkozniuk kell,
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ahogy említette, a MÁV állomás, bevásárló helyek, iskolák, intézmények körzete, ott jelennek
meg azok az elemek, akikkel nekik foglalkozniuk kell. Örült annak, többen úgy értékelik,
hogy a rendőri pálya egyre népszerűbb a fiatalok körében. Ő maga is ezt tapasztalja. Bízik
abban, hogy lesz előbb-utóbb presztízse, becsülete a rendőri munkának. A rendőrség
épületével kapcsolatban korábban is felmerült ez a kérdés, s nem is biztos, hogy neki szól, ő
maga nem igen tud ebben tenni. A Szerencsi Rendőrkapitányság nem gazdálkodik önállóan,
nem tud pályázni önállóan, sorolhatná, mit nem tud gazdasági kérdésekben tenni önállóan.
Kicsit elkeseredett ebben a dologban, hiszen járva a várost, több intézményt, iskolát,
sorolhatná, hogy mik lettek kétszer felújítva, míg a kapitányság épületéhez hozzá nem
nyúltak. Akik jártak náluk, láthatták, hogy 40-50 évvel ezelőtti állapotoknak megfelelő, nem
történt a kapitányság épületében változás. Bízik benne, hogy erre is sor fog kerülni, hogy
talán fel tudják újítani. A kötelező szondáztatással kapcsolatban elmondja, nincs ilyen
kötelezettség előírva, de mint ahogy a mondandójában is kitért rá, van bőven ittas vezető.
Ugyan most a baleset okozóinak minimális része okozott balesetet ittasan, de onnantól
kezdve, hogy ittasan közlekednek, akár napközben kint a közutakon, ki vannak téve ennek a
veszélynek. Példaként említi, az elmúlt hónapban, egy utolérős, követős balesetnél, egy
koccanásnál, egy idős nő ittas állapotban volt a délelőtti órákban, ilyenkor kötelező a
szondáztatás. Egy nagypapa reggel elhozza iskolába a gyereket, elindul az iskola elől, nem
látja a nagy sárga buszt és összeütköznek, sajnos ittas állapotban volt, kora reggel. A
szondának van létjogosultsága, nem kötelező, de igyekeznek minél többet alkalmazni.
Mélyszegénységgel kapcsolatban. Nem ő a jogosult megítélni, de azt tudni kell, hogy ez a
térség nem a leggazdagabb területe az országnak. A „nincs mit ellopni az emberektől, s ettől
lenne kevesebb a bűncselekmények száma” felvetéssel kapcsolatban elmondja, véleménye
szerint ez nem így van, bár ha csak azt veszik alapul, hogy a környező településeken és
Szerencsen is egyre több az egyedül élő ember, öregszik a lakosság, lemondanak bizonyos
dolgokról, pl. állattartásról, valóban generálhat egy olyan dolgot, hogy emiatt is kevesebb a
bűncselekmények száma. Nem tett említést a színesfémlopásról. Például volt olyan év, hogy
hadakoztak és birkóztak a fémlopással kapcsolatban, az elmúlt évnek ez nem volt jellemző
tendenciája, sőt elenyésző volt az ilyenfajta jogellenes cselekmény. A 2009-es és 2010-es év
között meghatározó különbség, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma kevesebb volt.
Egyébként a 2009. évben, csupán statisztikai adatokra támaszkodva lehet következetést
levonni, de messzemenőt nem szabad levonni, mert volt ott egy olyan csalás sorozatuk, ami
több bűncselekmény számot generált, ezért kicsit drasztikusabb az eltérés a két év között. Ha
az utána lévő éveket nézzük, akkor is teljesen rendben vannak ebben a kérdésben, nem
emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. Mit jelent a tokaji forgalomkorlátozás. A
teherforgalmat Bodrogkeresztúr-Tarcal-Tokaj területről kitiltották. Konkrét adatokkal nem
rendelkeznek, de ők is tapasztalják, hogy a Sátoraljaújhely felől a városba érkező tranzit
forgalom már nem tud Tokaj irányába tovább menni, mindenféleképpen egy megnövekedett
forgalomról adnak számot a 37-es út szerencsi szakaszán. A megnövekedett forgalom generál
majd olyan problémát, ami elgondolkodtató a későbbiekben. Hozzátette, hogy az elmúlt
évben az egész kapitányság területén, egyetlen egy halálos baleset történt. Itt az év első
részében a forgalomkorlátozást követően, az újharangondi elágazástól nem messze mindjárt
volt egy kamionos esetünk, ami halálos eredménnyel végződött. A közlekedési feljelentések
számával, és a helyszínbírság végrehajtási adataival kapcsolatban elmondja, 2012-ben
változott a jogszabály a tekintetben, hogy a be nem fizetett, vagy ki nem fizetett helyszíni
bírságot elzárásra lehet változtatni. Tehát itt nem az az adat jelentkezik, hogy mennyi eljárást
kezdeményeztek, és mennyi bírságot szabtak ki, hanem a kiszabott bírságból növekszik
azoknak a száma évről-évre sajnos, amit végre kell hajtani. Hatalmas leterheltséget jelent
számukra, amikor jelentkeznek azok a bírságot, amit nem fizettek be, most már sajnos a
rendőr jut el odáig, hogy az elrendelt elővezetés alapján, büntetés végrehajtási intézetbe kell
szállítani az embereket. Tehát csak a végrehajtásban jelentkezik több feladat, s nem a
kiszabott bírságok számában. Örül annak, hogy úgy vélekednek, Szerencsen nyugalom van. A
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közmunka létjogosultságát nem az ő tiszte megítélni. Teljesen biztos az, ha az embereknek
munkát, valamilyen jövedelmet adnak, az mindenképpen pozitív hatással lesz a közrendközbiztonságra. Bátran mondja azt, hogy amikor tudomást szerzett arról, hogy az embereknek
télen is lesz, január-februárban jövedelme, külön örült ennek, hiszen a téli időszak nekik is
nehéz korszak, ez konszolidáltabb most, viszonylag rendben van. Úgy véli, ennek megelőző
vagy generáló hatása van. Az, hogy milyen formában történjen a közhasznú munka
foglalkoztatása és díjazása, nem az ő kérdése, de azt mondja, hogy ha munkát adnak az
embereknek és ez jövedelemmel is jár, az enyhít a közbiztonsági problémán.
(Megérkezik Kiss Attila alpolgármester, a testület létszáma 8 fő).
Mecser Tamás ezredes, főkapitány-helyettes: Gyakorlatilag a célja, hogy részt vett a mai
beszámolón az, hogy a kapitány úr mondandóját ugyan ismeri, de ha meghallja a jelenlévők
véleményét, s adott esetben tovább tudja vinni, segíteni tudja, vagy azokat az intézkedéseket,
ami szükséges megtegyék. Megköszöni, hogy olyan nem hangzott el, amiben a felsőbb
szintnek intézkedni kell azonnal. Örült, hogy viszonylag összecseng a főkapitányság
véleménye a jelenlévőkével, hozzáteszi, természetesen nem dőlhetnek hátra. Problémák
mindig lesznek és vannak, de úgy érzik, ezeket a kapitányság a helyén tudja kezelni.
Fölmerült a kapitánysági épület felújításának kérdése. Évről-évre próbálják ők is ezt
valamilyen módon menedzselni. A gazdasági igazgatójuk szívén viseli az épület sorsát,
minden lehetőséget próbál megfogni. Amennyiben a legkisebb esély lesz az épület
felújítására, ők is hozzá fogják tenni a maguk részét. Tulajdonképpen ők is központi
gazdasági keretből gazdálkodnak, amikor a megyére lebontva megkapják ennek a lehetőségét,
Szerencs lesz az elsők között, aki élni fog ezzel a lehetőséggel. Köszönte a segítséget, és azt a
munkát, amit a kapitányság érdekében végeznek. Ezek az eredmények nem jöhetnének létre
az itt lakó tisztességes polgárok hozzáállása és segítsége nélkül. Köszönte, hogy a kapitány
úrral megosztja a testület azokat, amiket a lakosok részéről hozzájuk érkeznek.
Koncz Ferenc polgármester: Az az általános vélemény, hogy Szerencsen rendben van a
közbiztonság, nyugalom van, a rendőrség úgy végzi a munkáját, ami a szerencsiek számára is
pozitív és megnyugtató. Ez egy általános és vélemény és ő is így gondolja. Az is egy általános
vélemény, ami a kapitány úr szájából is elhangzott, hogy viszont a környékbeli településeken
nem mindig ezt tapasztaljuk. Nem azt, hogy a rendőrség nem megfelelően dolgozik. Úgy
gondolja, a szerencsi kapitányság a szerencsi kapitányság területén megfelelően dolgozik
mindenütt és jól végzi a munkáját, viszont vannak nehezebb és közbiztonsági szempontból, a
rendőrség számára nagyobb feladatot adó települések, és ezek a települések valamilyen útonmódon megjelennek Szerencsen. Egy-két megjegyzéssel kapcsolatban reagál. A kábítószer
ügy mindig vesszőparipája volt. A kapitány úr által felvetettek szerint, ha jól értette, azt
jeleneti, úgy kellene megváltoztatni a törvényt, hogy nem a listán szereplés a lényeg egy
bizonyos szer esetében, hanem annak a szernek a hatása. Ilyen úton-módon elébe mennek a
problémának, ezt természetesen megfelelő irányba fel kell, hogy vessék. Ez nyilván a
törvényhozásnak a feladata. Örül annak, hogy több személytől elhangzott, hogy egyrészt
megerősödött a polgárőrség, másrészt a megerősödött polgárőrségnek kitűnő a kapcsolata a
rendőrséggel. Elmondja, hogy 4-5 évvel ezelőtt Szerencsen a hétvégék elég izgalmasan teltek.
Most is azt mondja a kapitány úr, hogy a hétvégén jobban oda kell figyelni a kapitányságnak,
viszont nincs, nem tapasztal ő, személy szerint Szerencsen a hétvégeken kirívó eseményeket.
Köszönet azoknak, akik ebben megfelelő módon járnak el. A mezőőri szolgálat ügyét meg
fogják vizsgálni, volt, amikor az állam nem támogatta ezt, akkor ezért közmunkából oldották
meg. Természetesen, ha ez megfelelően változik, akkor az önkormányzat is lépni fog. A
térfigyelő kamera ügyében elmondja, hogy ezt most a rendőrség működteti, ez régebben nem
így volt, szándékosan hozták ezt a döntést, hogy közvetlenül a rendőrség működtesse a
kamerákat, ha a rendőrség munkáját közvetlenül segíti. Reméli, hogy a rendszer tud
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technikailag oly módon fejlődni a jövőben, hogy ezt a fajta munkát, megfelelőm módon el
tudja végezni. Az épület állagával kapcsolatos felvetés évről-évre elhangzik. Látszik, hogy a
belbecs rendben, az állomány megfelelően végzi a munkáját, a külcsínnel vannak problémák,
az épülettel kapcsolatosan, reméli, hogy a mentő-állomáshoz hasonlóan előbb-utóbb sor fog
kerülni a rendőrkapitányság épületének megfelelő felújítására is. Kapitány úr említette, hogy a
színesfém lopás megszűnt, a vaslopás nem, mert az új korlátaik közül a Radnóti úton egy
párat elloptak valamelyik éjszaka. Általánosságban azt mondja, hogy a bűnözés, lopás, rablás
azért szűnt meg, mert a 3 csapás törvénye, véleménye szerint, törvény alkotói oldalról is
szigorítást jelentett ezen a téren. Vagy a vizsgálati fogság bevezetése is, amikor egy mezei
lopás után is beviszik az elkövetőt, korábban elvették a nála fellelt mezőgazdasági terméket,
aztán az elkövető hazament, most már beviszik az illetőt, megfelelő ideig élvezi a rendőrség
vendégszeretet. Ezek egy időben jegyzői hatáskörbe tartoztak. Az elkövetők tudták, mennyi a
határérték, azt nem lépték túl, az megszűnt. Most már történtek olyan törvényi módosítások,
amivel azért kicsit meglehetett nehezíteni ezt a világot. Köszönte a rendőrség munkáját, azt a
fajta együttműködést, ami akár az önkormányzattal, akár a polgárőrséggel, akár a Szerencsen
élőkkel közösen megvalósítanak. Ha végig utazik az ember Szerencs-Budapest távolságon,
megdöbbenve láthatja, hogy az autópályán, a főközlekedési utakon a legtöbben a megengedett
sebesség környékén hajtanak 90-130 km/h-val, az a fajta őrült rohanás megszűnt, ami
jellemző volt 5-6 évvel ezelőtt, ezek a vaskos büntetések mindenkit elgondolkodtatnak.
Jövőben is számítanak a Szerencsi Városi Rendőrkapitányság munkájára. Megköszönve a
Szerencsi Városi Rendőrkapitányság munkáját további kérdés, hozzászólás ismerteti a
határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja azt.
Döntési javaslat:
Tárgy: Szerencs város közbiztonsági helyzetéről,
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása

a

közbiztonság

érdekében

tett

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrkapitány által Szerencs város
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 2013. évre
vonatkozó beszámolót az előterjesztés tartalmával elfogadja, megköszönve a Szerencsi
Rendőrkapitányság állományának munkáját.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
63/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs város közbiztonsági helyzetéről,
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása

a

közbiztonság

érdekében

tett

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrkapitány által Szerencs város
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 2013. évre
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vonatkozó beszámolót az előterjesztés tartalmával elfogadja, megköszönve a Szerencsi
Rendőrkapitányság állományának munkáját.
(Kiss Attila kimegy a teremből, a testület létszáma 7 fő.)
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésemet az alábbiak szerint teszem
meg:
223/2013. (XII. 19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: 3. számú fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése
Dr. Brugoviczky Zsolt fogszakorvossal a képviselő-testület által tárgyalt előterjesztés
mellékletét képező feladat-ellátási szerződés megkötése megtörtént.
227/2013. (XII. 19.)
HATÁROZAT
Tárgy: A folyószámla-hitelkeret működési hitellé történő átalakítása
A folyószámla-hitelkeret, melynek összege 60 000 000 Ft volt 2013. decemberében rövid
lejáratú működési hitellé átalakításra került 2014. december 31-i lejárattal, 60 000 000 Ft
összegben, mely a 2014. február 28-án megvalósuló teljes adósságkonszolidáció részét
képezte.
235/2013.(XII.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: A Környezetvédelmi Alap felhasználására beérkezett kérelmek elbírálása
A Képviselő-testület döntése értelmében az elbírált kérelmek 2014 januárjában kifizetésre
kerültek.
3/2014. (I.15.) Öt.
Határozat
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos
nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala
A nyilatkozatok és a fenti határozat megküldésre került az adósságkonszolidáció folyamata
során az illetékes szerveknek határidőben.
4/2014. (I.15.) Öt.
Határozat
Tárgy: Adósságkonszolidációról szóló döntés és felhatalmazás megadása
A három oldalú tartozás átvállalási szerződés aláírásra, és továbbításra került a kötvény
esetében, a szükséges adatszolgáltatások megtörténtek határidőben.
32/2014.(II.11.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása
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24 732 300 Ft összegben a pályázat határidőben benyújtásra került a Magyar
Államkincstárhoz. Hiánypótlása is lezárult. Döntés még nem született.
33/2014.(II.11.) Öt
HATÁROZAT
Tárgy: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra benyújtandó
pályázat támogatása, saját forrás biztosítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása jogcímen a pályázat
határidőben benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a jelentésemet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.
Koncz Ferenc polgármester felkéri dr. Barva Attila jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Barva Attila jegyző nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Koncz Ferenc polgármester: ez egy adminisztrációs feladatuk. Kérdés, hozzászólás
hiányában kéri a jelentés tudomásulvételét.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
3. A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének
elfogadása
Koncz Ferenc polgármester felkéri a múzeum igazgatóját, tegye meg rövid kiegészítését a
beszámolóhoz.
Fazekas Lászlóné igazgató: A szerencsi Zempléni Múzeum igazán izgalmas esztendőn van
túl, már 44 éve működnek, de ez volt az első év, amikor önállóan gazdálkodva és működve
tehették. Természetesen minden változástól mindenki tart. De azt összességében el kell
mondja, hogy nagyon pozitív irányú ez a változás. Ugyanis, azokat az erőforrásokat, amiket
az állam, illetve az önkormányzat ennek az intézménynek a fenntartására fordít, azt
ténylegesen a saját céljaik használhatják fel, hiszen egy nagy megyei szervezethez tartozva,
éveken át azt kellett megélniük, hogy nagyon szűkösek a lehetőségeik. A tavalyi évben még
egy nagyon óvatos működés jellemezte a szerencsi Zempléni Múzeumot, hiszen nem látták
azt, mik a működéseiknek a keretei. Eleve volt egy bizonytalanság, 3 hónapig nem voltak
bejegyezve, majd pedig mivel még nem állt a rendelkezésükre bázis év, úgy gondolták,
megpróbálják nagyon költségtakarékosan, igazán nagy költség igényű rendezvényeket,
óvatosan, visszafogottan megvalósítani. Ez nem azt jelenti, hogy most már látják működésük
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kereteit, a lovak közé csapnak, s tudnak nyakló nélkül költekezni. A következő évben is
szeretnék ezt a fegyelmet fenntartani. A 2013-as működésükről minden adat benne szerepel a
beszámolóban. Egyetlen dologra felhívja a figyelmet, hogy azt a 12 milliós támogatást, amit
az első évben megkaptak, megkapták néhány 100 eFt-tal kiegészítve is a következő évre is,
tehát úgy néz ki, a minisztérium továbbra is biztosítja ezt a múzeum számára a további
években is. Illetve ebben az esztendőben most már tudnak támogatást igényelni a
Cukormúzeum működtetésére is, hiszen megkapták a múzeum működési engedélyét is,
megfelelnek a törvényi feltételeknek, tehát a kiegészítő támogatást onnan is megigényelték. A
2014-es munkatervhez két rövid kiegészítést tesz, hiszen mióta ez az anyag elkészült, eltelt 23 hét, s egy-két dolgot világosabban látnak. Az egyik az, hogy már körvonalazódik egy elég
szép együttműködés a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel, s lesz jó néhány olyan
rendezvény, amit közösen fognak tudnak majd lebonyolítani. Kiemelkedik ebből a
„Városnap”, mert a város napjára terveznek egy közös kiállítást, ami a Szerencsi Hírek fotó
anyagából, illetőleg a Zempléni Múzeum anyagából kerülne megrendezésre, illetőleg az a
bizonyos Szerencsi Hírek külön szám is a Múzeum közreműködésével fog készülni, még itt
egy plusz kiadványt is terveznek. Még szorosabb együttműködés a „Múzeumok éjszakájára”
tevődne, hiszen azzal a feltétellel ad a minisztérium támogatást, most már látjuk, hogy 300
eFt-ra lehetett pályázni, ha más, turisztikai attrakcióval is összekötik a „Múzeumok
éjszakáját”. Azt tartották megvalósíthatónak, hogy a „Múzeumok éjszakája” témájául a
„Fürdőélet régen és ma” c. programot bonyolítanák le. Így a Fürdő is nyitva tartana egész
éjszaka, ott is lennének külön szolgáltatási lehetőségek, és a múzeumi programokat is erre a
témára fűznénk fel, mindenféle ötletes és nagyon, az idegenek és a helyi lakosok számára is
vonzó módon.
(Kiss Attila visszajön a terembe, a testület létszáma 8 fő.)
Koncz Ferenc polgármester frappánsnak és kereknek tartotta a kiegészítőt. Megkérdezte
Király Judittól, hogy kíván-e hozzászólni.
Király Judit közművelődési szakreferens: Nagy valószínűséggel, hétfőn fogja a jogszabály
szerint a miniszter úr kihirdetni, hogy megkapják-e a Cukormúzeumra a kiegészítő
támogatást, reméli, hogy igen.
Koncz Ferenc polgármester jog- és ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet?
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az
előterjesztést, hosszan és alaposan értékelték, meghallgatták igazgató asszony beszámolóját.
A bizottság összességében a múzeum dolgozóinak és az igazgató munkáját jónak értékeli,
szorgalmasan, tisztességesen végzik a munkájukat. A bizottság örül, hogy városi kézbe került
a múzeum. Támogatják a bizottság egyhangú véleménye alapján a létszámbővítést. Ha a
költségvetés megengedi, és az állami 4,5 milliós támogatás + a 4,5 milliós saját költségvetés
ha megengedi, akkor 2 fővel gyarapodna a létszámuk, egy régésszel és egy néprajzossal. Ez
nagyban javítaná és segítné a szakmai munkát, kéri, ha erre mód van, akkor ezt segítsék. A
bizottság másik ilyen jellegű külön kiemelt véleménye, a Cukormúzeum felújításával
kapcsolatos szigetelés. A szigetelésre külön gondot kell fordítani igen nagy odafigyeléssel,
salétrom mentesíteni, fűrész, vagy más speciális technikával, talán 20 évre is meg lehet őrizni
az állagot, de nyilván ez előbb-utóbb jelentkezni fog. A salétrom menetesítést nagy gonddal
és odaadással kell levezényelni, ez a bizottság külön kiemelt véleménye. Egyhangúlag
elfogadásra javasolják a múzeum beszámolóját és a munkatervét.
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirend vitáját
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Dr. Korondi Klára képviselő gratulált „Az év Múzeuma” különdíjához, ami tavalyi évben
történt, nem tudott róla. Köszönetet mondott a beszámolóhoz. A Szirmay hagyatékról
kérdezett, mit takar, miről szól?
Heves János képviselő nem talált még olyan információt, hogy az Európában 2. legnagyobb
képeslap-gyűjtemény darabszáma stagnál-e vagy fejlődik, van-e arra mód, hogy tovább
bővíthető legyen, létezik-e még ilyen képeslap kiadvány, van-e még ilyen fajta lehetőség? A
másik kérdése, hétvégén nyitva tartanak-e ebben a múzeumban, mivel szerinte az
idegenforgalom szempontjából a hétvége lenne a legfontosabb, hiszen általában ekkor
mozdulnak ki az emberek otthonról.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Nemrégen volt a környező településen, többször is, az Andrássy
kúriában, meglepődve tapasztalta, hogy az előtérben programokat ajánlanak, a környék
programjait, benne van Sárospatak, Tokaj, érdekes módon Szerencsről egy hang nincs.
Mondta is jegyezte, hogy itt van a szomszédban a vár, a Rákóczi állandó kiállítás, a
Cukormúzeum, Európa 2. legnagyobb képes-levelezőlap gyűjteménye. Megkérdezi, nem
volna-e bölcs, hogy a környékükön nagyobb tájékoztatót, kitekintést, információt adjanak
magunkról, gondoltak-e erre, mert neki megdöbbentő volt, hogy itt vagyunk 8 km-re, s ők
nem ajánlják a mi nevezetességeinket. Ha ők nem akarnak, nem baj, rendben, javasolja, akkor
ők nyíljanak meg, menjenek el ők oda. Azt gondolja, ha odamennek az Andrássy kúriába
messziről bárkik, legyen fogalmuk arról, mi van Szerencsen, mint legnagyobb település a
környéken, ami közel esik hozzájuk.
Takács István képviselő: Nagyon szép 7 hektáros területben fekszik a múzeum, büszkék
lehetnek rá. Volt 2 gyárunk, s ezeknek a gyáraknak a történetét jó lenne feldolgozni olyan
értelemben, hogy ne menjen veszendőbe. Mert az emberek halnak, akik még személyes
emlékeket tudnának segítségül összehozni, s eltenni az utókor számára. Javasolja, a
Cukorgyár, Csokoládégyár, az a 120 éves múlt valamilyen formában legyen megörökítve
személyes érzésekkel tarkítva és színesítve ezt a dolgot mindaddig, amíg lehet.
Fazekas Lászlóné igazgató válaszában elmondja, hogy a Szirmay hagyaték az annyiból
érdekes, köztudott, hogy a várat a 19. és 20. században a Szirmay család lakta, méghozzá a
Szirmay család 2 ága, a grófi család és a másik ága. Ez a hagyaték, amit a múzeumnak
sikerült néhány éve megvásárolnia, sajnos nem a szerencsi Szirmay Sándornak a hagyatéka,
hanem a tállyai Szirmay kúriából származik. Tállyán is van egy Szirmay kúria a Rózsa
utcában, s ennek a régi tulajdonosa ajánlott fel 1 bútor hagyatékot, illetve képek, kisebb
tárgyak tartoznak ehhez a hagyatékhoz. Most ezt a hagyatékot, aminek a legértékesebb része
egy szekreter, van hozzá szekrény, különböző nyomatok, sikerült megvásárolniuk a Nemzeti
Kulturális Alapnak a támogatásával. Most a történet ott tart, hogy már restaurálásra várnak
ezek a tárgyak, és amikor már az is megtörténik, ezt ők mindenképpen szeretnék a látogatók
elé tárni. Nagy tervei vannak a torony-szobával, ugyanis az egy olyan különlegesen szép része
a várnak, amit kár elzárni a látogatók előtt, de ott azért ahhoz, hogy az látogatható legyen,
felújításra, kisebb átalakításra van szükség, de azt gondolja, hogy a méltó helye ennek a
hagyatéknak, ezeknek a bútoroknak, Szerencs helytörténetének további időszakát is
reprezentálva, most ugyanis csak a Rákóczi kor van bemutatva. Ez egy nagyon érdekes dolog
lenne. Az emberek egyébként arra kíváncsiak, hogy milyen volt ennek a várkastélynak az
eredeti berendezése, milyen bútorai lehettek. Ennek reprezentálására, ez a hagyaték azért
kiválóan alkalmas lesz. A beszámolóban azért szerepelt a Szirmay hagyaték, mert tavaly
pályáztak a restaurálására, sajnos a Kulturális Alap azt a pályázatot nem támogatta, de nem
adják fel, amíg nem sikerül, addig fognak rá pályázni. A képes-levelezőlap gyűjteményük
nagyságrendje a közel 1 millió darabhoz közelít. Reményei szerint ebben az évben már
pontosan meg tudják mondani, hogy 986456 db képeslapjuk van, ugyanis most folyik a
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gyűjtemény egyedi sorszámozása. A közmunka program lehetőséget adott rá, hiszen ez egy
óriási nagy munka, nagy sziszifuszi és nagyon aprólékos munka. Ezt korábban 2 ember nem
tudta megcsinálni, ezért szekrény kataszteri rendszerű volt a nyilvántartás, de most van rá
lehetőségük és munkaerejük ahhoz, hogy ezt megcsinálják és számba vegyék. Minden évben
gyarapszik ez a gyűjtemény, kb. 10 ezer darabbal. A 10 ezer darabos gyarapodás általában az
ott járó vendégeknek az adományaiból áll össze. Eljönnek a vendégek és meglátják, hogy itt
van egy olyan múzeum, ahol becsülik a képes-levelező lapokat, és nagyon sokszor jön a levél,
hogy felajánlják, ily módon mindig van egy folyamatos gyarapodás. Ugyanakkor látni kell,
hogy ezek a lapok, amit ajándékba kapnak, nem a minőségi része a gyűjteménynek. Van arra
is lehetőség, hogy minőségi módon is gyarapítsák, hiszen a képeslap egy olyan műtárgy,
aminek már aukciója, piaca is van, tehát vásárolni is lehet. De nagyon óvatosan kell ezzel a
történettel bánni, hiszen duplung példányokat, és egyéb olyan lapokat, ami már egyébként is
megvannak a gyűjteményben, arra anyagi forrást, nem érdemes biztosítani. Itt is nagy
segítségükre lesz a digitális feldolgozás, hiszen sokkal inkább tisztában lesznek azzal, ha egy
lap előbukkan, meg van-e nekik, vagy sem. Azért néhány vásárlás az utóbbi években is
történt, néhány szerencsi képes-levelezőlap felbukkant, ami nem volt meg nekik, és azokat
megvásárolták. Tehát a gyűjtemény gyarapítása folyamatos és mind a mai napig is folyik. A
hétvégén nyitva tart a Múzeum, egész évben nyitva vannak, tehát minden hétvégén
látogatható 10 és 16 óra között a téli időszakban, a nyári időszakban most már
meghosszabbított nyitva tartást terveznek. Igaza van Bobkó Géza képviselőnek abban, hogy a
környékbeli turisztikai attrakciókkal, illetve a szálláshelyekkel a kapcsolatuk nem volt
egészen kiterjedt. Most folyik egy Kulturális Alapos program a Zempléni Múzeum
kommunikációnak a megújítására, ahol bizonyos szóróanyagok elkészülnek a múzeumról,
ezeket a szóróanyagokat szeretnék elhelyezni ezeken a szálláshelyeken, hogy kölcsönös
propagálással fel tudják magukra hívni a figyelmet. A gyárak történetével kapcsolatosan
elmondja, hogy minden egyes múzeumnak van egy úgynevezett múzeumi küldetés
nyilatkozata, ami meghatározza, hogy mivel szeretne foglalkozni, mi a feladatköre egy-egy
múzeumnak. A Szerencsi Cukormúzeum, ami megkapta tavalyi évben a működési
engedélyét, és azt is engedélyezték, hogy ilyen módon nevezzék. Korábban bonyolult neve
volt, most már ez a hivatalos elnevezés, hogy Szerencsi Cukormúzeum. A küldetésében benne
van mindkét gyár hagyatékának az ápolása. A minisztériumtól az édesipar történetének a
felkutatására kapták a felhatalmazást. Tehát elszántan nemcsak a cukorgyár, hanem a
csokoládégyárnak is a tárgyi és szellemi hagyatékát szeretnék feltárni és gyarapítani. Van is
egyébként egy csokoládétörténeti anyag tartós letétbe helyezve a múzeumban, amelynek a
tulajdonjoga még kérdéses, a tulajdonosával még meg kell állapodniuk. Azzal az anyaggal
nagyon szépen ki lehet, illetve gyűjtés útján is a csokoládé történeti anyagukat is bővíteni.
Koncz Ferenc polgármester egy-két mondatban reflektál. A szerencsi az egy élő vár. Ennek
az élő várnak a része a működő Múzeum is. Sokáig úgy volt, valamiért ott van egy Múzeum,
a múzeum valami olyasminek szokott emléket állítani, ami már nem él. De ahol működik egy
rendszer, az életet jelenti. Ezért különleges a szerencsi vár a környékbeli más egyéb ilyen
jellegű építményekhez képest. Ha a sárospataki várral összehasonlítják is, egyértelműen a
szerencsi felé billen ebből a szempontból a mérleg nyelve. A várnak ezt a fajta működését,
lüktetését kell nekik biztosítani. Ehhez látogatók kellenek. Ebben Bobkó Géza képviselővel
teljesen egyetért, ezt valamilyen úton-módon jelezni, hirdetni kell magunkról, hogy van
értelme eljönni a szerencsi várba. Tapasztalataik szerint, akik eljönnek Szerencsre és még
nem jártak itt, azok rácsodálkoznak a szerencsi várkertre, a szerencsi várra. Örül annak, hogy
a szerencsi várat ilyen úton-módon sikerül működtetniük, bár az energetikai költségek
szempontjából még sok-sok feladatuk van. Ez egy nagy közös munka eredménye, a
közmunkásoktól kezdve mindenki benne van. A kulturális központon keresztül, ott a
rendezvények, színházi előadások, kiállítások, mindent együtt működtet, egy egységet képez a
szerencsi várban. Amit igazgató asszony csak érintett, de ő rendkívül fontosnak tart, hogy a
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múzeumban egy olyan országos közmunka mintaprogram folyik, ami különben 60 képzett
szerencsi fiatalnak, nagyrészt ifjú embernek ad munkát, és viszonylag tisztességesen, mármint
a közmunka bérek tekintetében tisztességes bért is. Ezt a múzeum kezeli, a saját létszámuk
mellett még 60 ember munkához juttatását, ennek a koordinálását, logisztikai részét is
felügyelniük kell. Ilyen értelemben pedig külön elismerésre méltó az a fajta munka, amit itt
folyik. Az, hogy a következő évben a Szerencsi Cukormúzeummal sikerül a Szerencshez
kötődő édesipari területnek egyrészt emléket állítani, ami a cukorgyártást illeti, másrészt
pedig életben tartani, vagy valamilyen úton-módon az életben tartáshoz hozzájárulni, ami egy
újabb nagy feladat, falat lesz. Feladatuk még a Cukormúzeum épületének rendbetétele, mert
az építkezésnél annak idején nem volt körültekintő eljárás, mert szigeteletlen falak vannak,
folyamatos vizesedés, de talán majd ezt is sikerül megoldani. Köszönet az elvégzett munkáért.
A minisztériumban is elismerő szavakat hall a múzeum működéséről. Gratulál az ott
dolgozóknak, a jövőben is ilyen kitartó munkát vár el mindenkitől, aki ebben részt vett.
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a
beszámoló és a munkaterv elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolóját és 2014. évi munkatervét
jóváhagyja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkatervben szereplő 2014. évi programok a
város költségvetésének és az esetleges pályázati, szponzori forrásoknak a függvényében
változhatnak.
Az elfogadott beszámoló és munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
64/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének
elfogadása
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolóját és 2014. évi munkatervét
jóváhagyja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a munkatervben szereplő 2014. évi programok a
város költségvetésének és az esetleges pályázati, szponzori forrásoknak a függvényében
változhatnak.
Az elfogadott beszámoló és munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zempléni Múzeum igazgatója
Koncz Ferenc polgármester szünetet rendel el, a szünetet követően a testület 7 fővel (Heves
János nincs bent a teremben), az elfogadott napirend szerint folytatja munkáját.
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv.), valamint az önkormányzat által elfogadott, és többször módosított szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 7/2008. (III. 20.) rendelet szerint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A jogszabályi rendelkezések alapján
a térítési díjak évente felülvizsgálatra kerülnek. A törvényi szabályozás szerint a
szolgáltatások önköltségét, valamint az intézményi térítési díjat a képviselő-testület, ennek
alapján a személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.
Az Sztv. rendelkezései szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás
esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési
támogatásának különbözete.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
Az Sztv. 115. § (10) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntartó az intézményi térítési
díjat a fentebb ismertetett számítási mód alapján kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. E jogszabályi
rendelkezés alapján javaslom az Időskorúak Gondozóháza intézményi térítési díját a „II. Az
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Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja” megnevezésű
táblázatban foglaltak szerint a számított értéknél alacsonyabb összegben megállapítani.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe
vevő személy rendszeres jövedelmét kell figyelembe venni, amely nem haladhatja meg:
•
•
•
•
•
•

étkezés esetén annak 30 %,
támogató szolgáltatatás esetén 30 %,
intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj esetén
nappali ellátás, étkezés nélkül 15 %,
nappali ellátás, étkezéssel 30 %,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén annak 60 %-át.

A fentiekre való hivatkozással teszek javaslatot az Önkormányzat fenntartásában működő
Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központban fizetendő
térítési díjak megállapítására.
•

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak önköltsége

Szolgáltatás megnevezése

Önköltség
tervezett
(Ft./ellátási
nap,
ill.
Ft/szolgáltatási egység)

Étkeztetés

631

Étkeztetés kiszállítással

806

Nappali ellátás tartózkodással

1213

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

2100

Időskorúak Gondozóháza

6655

Támogató Szolgáltatás

3303

•

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja

Szolgáltatás megnevezése

Intézményi térítési díj (mértékegysége:
Ft/nap, Ft. szolg. egység, Ft/szolg. óra,
Ft/km,Ft/óra)

Étkeztetés (kiszállítási díj nélkül)

410

Étkeztetés (kiszállítással)

585

Nappali ellátás tartózkodással

780

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

1666

Időskorúak Gondozóháza napi díj

4802
2700
21

Időskorúak Gondozóháza havi díj

144.060
81.000

Támogató Szolgáltatás személyi segítés óradíja

700

Támogató Szolgáltatás szállítás kilométer díja

140

•

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak személyi térítési díjai

Jövedelem kategória

Étkeztetés

Étkeztetés
kiszállítással díja

Nappali ellátás

0-28.500

120

75

150

28.501-42.750

200

150

380

42.751-57.000

240

150

580

57.001-71.250

300

150

770

71.251-85.500

340

150

960

85.501-

395

150

Jöv. 30 %-a

Nappali ellátás: az Intézményben étkezés nélküli tartózkodásért nem kell térítési díjat fizetni.
Időskorúak gondozóháza: Az igénybe vevő személy rendszeres jövedelmének 60%-a.
Támogató Szolgálat
Szállítás

•

Szociálisan rászorultak esetén

60 Ft/km

Szociálisan nem rászorultak esetén

100 Ft/km

Személyi segítés
Szociálisan rászorultak esetén

100 Ft/óra

Szociálisan nem rászorultak esetén

200 Ft/óra

Fentiek tükrében megállapítható, hogy a 2014. évre hatályos személyi térítési díjak az előző
évhez képest nem változnak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem előterjesztésem megtárgyalását, és az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet
elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.
Koncz Ferenc polgármester köszönti Sipos Attila urat, az ESZEI Alapszolgáltató Központ
igazgatóját, kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az írásbeli előterjesztéséhez.
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Sipos Attila igazgató elmondja, tulajdonképpen a szociális igazgatósról szóló rendelet
mellékletének a módosításáról van szó, ami a szociális intézményekben fizetendő térítési
díjról és az önköltség megállapításáról szól. Ahogy az előterjesztésben is le van írva, árpilis 1jéig a fenntartónak erről döntenie kell, ennek a törvényi kötelezettségének tesz eleget a
fenntartó a mai döntésével, a mellékelt táblázatban pedig a térítési díjak megállapítása került
bemutatásra. El kell, hogy mondja, ebben az évben, 2014-ben nem terveznek személyi díj
változtatást, emelést, ugyanis a tavalyi normatíva változások, amely pozitívan érintette a
gondozó házat, illetőleg a Városüzemeltető Kft-nek a nyersanyag árai nem emelkedtek,
úgyhogy nem indokolja semmi azt, hogy emeljenek, ezért nem is emelnek. Ehhez kéri a
testület támogatását.
Koncz Ferenc polgármester a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság örömmel
konstatálta, hogy ha valamilyen díjakról beszélnek, akkor valami emelés szokott lenni, mivel
az infláció 0 százalékos, és úgy tűnik, hogy a költségek nem emelkedtek, tehát
tulajdonképpen nincs emelésről szó, befagyasztotta a város. A bizottság egyhangúlag
támogatja, hogy maradjanak a tavalyi díjak.
Koncz Ferencz polgármester megnyitja a napirend vitáját.
Dr. Gál András képviselő csupán 1 mondat erejéig kíván szólni, szeretné megdicsérni Sipos
Attilát, meg a csapatát, nagyon lelkiismeretesen és tisztességesen végzik a munkájuk, annak
ellenére hogy nem zeng róluk a fáma és nincs öntömjénezés, az egész csapat és egész
apparátus nagyon jól dolgozik, amihez gratulál.
Koncz Ferenc polgármester a szavazásra bocsátás előtt elmondja saját véleményét. Valóban
Sipos Attiláék nagyon fontos munkát végeznek. A mostani elöregedő, a korfa folyamatosan, a
nagyobb évek száma felé bővül, hozzáteszi, több gyermek is születhetne. Egyre fontosabb
lesz az a munka, amit a családsegítő szolgálat végez. Ráadásul olyan speciális igények
jelennek meg, amit nekik kell ellátniuk. A fogyatékkal élők számára is olyan jellegű
szolgáltatást kell nyújtanunk, ami egyrészt különleges képesítést igényel, másrészt pedig
különleges hozzáállást is, eddig úgy látja, hogy ez a terület a városban rendben van.
Folyamatosan történik az élelmiszer bank által biztosított, különböző tartós élelmiszerekkel
való megsegítése azon rászoruló családoknak, akik benne vannak bizonyos listában. Az
ember ott nem tud segíteni, ahol nem ismeri a helyzetet, nyilván nekik nagyon széles körrel
kell tartani a kapcsolatot. Így ez a munka nagy odafigyelést, és nagy erőt is igényel, hiszen
olyan körülményekkel találkoznak nap mint nap, ami bizony nem egyszerű. Maga is azt látja
egy-egy fogadóóra alkalmával, hogy ezeknek az embereknek különleges segítségre van
szükségük. Ezt a munkát köszöni és a jövőben is elvárja. További kérdés, hozzászólás
hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezet elfogadását.
Döntési javaslat:
TERVEZET
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
………/………/ (…………..)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2008. (III. 20.) rendelet
módosításáról
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Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a (2)bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 7/2008. (III. 20.) rendelete (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1 §.
I.

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak önköltsége

Szolgáltatás megnevezése

Önköltség
(Ft/ellátási nap, ill. Ft/szolgáltatási
egyésg)

Étkeztetés

631

Étkeztetés kiszállítással

806

Nappali ellátás tartózkodással

1213

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

2100

Időskorúak Gondozóháza

6655

Támogató Szolgáltatás

3303

II.

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja

Szolgáltatás megnevezése

Térítési díj (mértékegyésge: Ft/nap,
Ft/szolg., egyésg, Ft/szolg. óra,
Ft/km, Ft/óra)

Étkeztetés (kiszállítási díj nélkül)

410

Étkeztetés (kiszállítással)

585

Nappali ellátás tartózkodással

780

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

1666

Időskorúak Gondozóháza napi díj

4802
2700

Időskorúak Gondozóháza havi díj

144.060
81.000

Támogató Szolgáltatás személyi segítés óradíja

700

Támogató Szolgáltatás szállítás kilométer díja

140

I.

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak személyi térítési díjai
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Jövedelem kategória

Étkeztetés

Étkeztetés
kiszállítással díja

Nappali ellátás

0-28.500

120

75

150

28.501-42.750

200

150

380

42.751-57.000

240

150

580

57.001-71.250

300

150

770

71.251-85.500

340

150

960

85.501-

395

150

Jöv. 30 %-a

Nappali ellátás: az Intézményben étkezés nélküli tartózkodásért nem kell térítési díjat fizetni.
Időskorúak gondozóháza: Az igénybe vevő személy rendszeres jövedelmének 60%-a.
I.

Támogató Szolgálat
Szállítás

Szociálisan rászorultak esetén

60 Ft/km

Szociálisan nem rászorultak esetén

100 Ft/km

Személyi segítés
Szociálisan rászorultak esetén

100 Ft/óra

Szociálisan nem rászorultak esetén

200 Ft/óra
2. §

Jelen rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és 2014. április 2-án hatályát veszti.
Dátum, aláírások

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

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (III. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2008. (III. 20.) rendelet módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 7/2008. (III. 20.) rendelete
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1 §.
A R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
II. Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak önköltsége
Szolgáltatás megnevezése

Önköltség
(Ft/ellátási nap, ill.
Ft/szolgáltatási egység)

Étkeztetés

631

Étkeztetés kiszállítással

806

Nappali ellátás tartózkodással

1213

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

2100

Időskorúak Gondozóháza

6655

Támogató Szolgáltatás

3303

III. Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja
Szolgáltatás megnevezése

Térítési díj
(mértékegysége: Ft/nap, Ft/szolg.,
egység, Ft/szolg. óra, Ft/km, Ft/óra)

Étkeztetés (kiszállítási díj nélkül)

410

Étkeztetés (kiszállítással)

585

Nappali ellátás tartózkodással

780

Nappali ellátás tartózkodással, étkeztetéssel

1666

Időskorúak Gondozóháza napi díj

4802
2700

Időskorúak Gondozóháza havi díj

144.060
81.000

Támogató Szolgáltatás személyi segítés óradíja

700
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Támogató Szolgáltatás szállítás kilométer díja

IV.

140

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak személyi térítési díjai
Étkeztetés

Étkeztetés
kiszállítással díja

Nappali ellátás

0-28.500

120

75

150

28.501-42.750

200

150

380

42.751-57.000

240

150

580

57.001-71.250

300

150

770

71.251-85.500

340

150

960

85.501-

395

150

Jöv. 30 %-a

Jövedelem kategória

Nappali ellátás: az Intézményben étkezés nélküli tartózkodásért nem kell térítési díjat fizetni.
Időskorúak gondozóháza: Az igénybe vevő személy rendszeres jövedelmének 60%-a.
Támogató Szolgálat
Szállítás
Szociálisan rászorultak esetén

60 Ft/km

Szociálisan nem rászorultak esetén

100 Ft/km

Személyi segítés
Szociálisan rászorultak esetén

100 Ft/óra

Szociálisan nem rászorultak esetén

200 Ft/óra

„
2. §
(1) Jelen rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és 2014. április 2-án hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2008.
(III. 30.) rendeletének 2-18.§-a.

5. A polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 5.§-a értelmében „A foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadsága és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult”.
A Polgármester úr kérésének megfelelően, a 2014. évi szabadságát az alábbi ütemezés szerint
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Szabadság napja
24
21, 24
05-07
21-22
05-07
18-21
21-25, 28-30
01, 04-08
25-26
02-03
17-19
08-10

Kivett napok száma
1
2
3
2
3
4
8
6
2
2
3
3

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Szerencs város polgármestere a 54/2013. (III. 28.)
határozattal jóváhagyott szabadságtervének szem előtt tartásával a tárgyévben (2013. év)
rendelkezésére álló 39 nap szabadságát igénybe vette.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármester 2014. évi szabadságtervét
elfogadni szíveskedjen.
Koncz Ferenc polgármester felkéri dr. Barva Attila jegyző urat a napirend előterjesztésére.
Dr. Barva Attila jegyző elmondja, jogszabályi kötelezettségének tesz eleget ezzel mind a
polgármester, mind a képviselő-testület. Kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött
anyagnak megfelelően, támogatni szíveskedjenek.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
polgármester szabadságterv tervezetének elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: a polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
szabadságtervét megtárgyalta, azt az alábbi ütemezésben hagyja jóvá:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május

Szabadság napja
24
21, 24
05-07
21-22
05-07

2014.

évi

Kivett napok száma
1
2
3
2
3
28

Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

18-21
21-25, 28-30
01, 04-08
25-26
02-03
17-19
08-10

4
8
6
2
2
3
3

2014. évben a szabadság napjainak száma: 39 munkanap
Felelős:
Határidő:

jegyző
folyamatos

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

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
65/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
szabadságtervét megtárgyalta, azt az alábbi ütemezésben hagyja jóvá:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Szabadság napja
24
21, 24
05-07
21-22
05-07
18-21
21-25, 28-30
01, 04-08
25-26
02-03
17-19
08-10

2014.

évi

Kivett napok száma
1
2
3
2
3
4
8
6
2
2
3
3

2014. évben a szabadság napjainak száma: 39 munkanap
Felelős:
Határidő:

jegyző
folyamatos
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6. Éves belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 31.§-a alapján a belső ellenőrzési vezető elkészíti az
önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét.
A hivatkozott rendelet alapján elkészített tervet a Jegyzői Kollégiumi ülésen felmerült igények
alapján az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzési tematikához igazítottam.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jövő évre vonatkozó ellenőrzési terv módosítását a határozati javaslatban foglaltak
szerint elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.
Dr. Barva Attila jegyző: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a kormányhivatal által
összehívott értekezleten részt vett az Állami Számvevőszék egyik szakembere is. Előadást
tartott nekik, ahol az ellenőrzéseket tekintve, bemutatták azokat a területeket országos szinten
is, ahol elmaradások, pótolni valók vannak. Ezért a jegyzői kollégiumi ülésükön, ahol több
jegyző, több település részéről is felmerült az az igény, hogy módosítsák ennek megfelelően
belső ellenőrzési ütemtervüket. Ennek eleget téve, nemcsak a mi városunkban, hanem a
kistérség összes településén ebben az irányban módosítanák az ellenőrzéseket. Ezért kéri a
képviselő-testület támogatását.
Koncz Ferenc polgármester: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság is
támogatta egyhangúlag a dolgot. Itt a Polgármesteri Hivatalt fogja ellenőrizni a belső
ellenőrzés. Örömmel vették, hogy az intézményeknél nem lesznek ilyen alapos ellenőrzések.
Egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az éves
belső ellenőrzési tervezetének módosítását, elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi módosított
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:

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

7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
66/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi módosított
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
(Heves János visszajön a terembe, a testület létszáma 8 fő.)
7. Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyar Jánosné, a Városi Nyugdíjas Klub vezetője levélben kereste meg a város képviselőtestületét, melyben alábbi kérelmet terjesztette elő:
A város 2014-es költségvetése terhére működési támogatás megállapítását kéri a klub részére.
A megkeresésében ismerteti, hogy a korábbi években nyújtott támogatásokat, amelyek
képviselői felajánlásokból és önkormányzati támogatásból tevődtek össze, köszönettel
fogadták. A felajánlásoknak köszönhetően kirándulást szervezhettek és vendégül látták a
Rozsnyó város nyugdíjas klubját is.
A Klub 2014. májusában ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jeles dátum alkalmából
rendezvényt szerveznek, melynek költségeihez kérik a képviselő-testület támogatását.
A támogatás összegéből szeretnék megszervezni éves, közösségformáló kirándulásukat is.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni
szíveskedjenek!
Koncz Ferenc polgármester felkéri Király Judit közművelődési szakreferenst az
előterjesztés ismertetésére.
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Király Judit közművelődési szakreferens: A Városi Nyugdíjas Klub támogatási
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az idén 25 éves jubileumuk alkalmából
rendezendő ünnepségüket, illetve a rozsnyói testvérvárosi Nyugdíjas Klub fogadását,
vendéglátását, illetve egy buszos kirándulást támogasson az önkormányzat. A kiküldött
határozati javaslat annyiban lett módosítva, hogy nem szerepeltetnek benne összeget, nem
tudják előre, hogy ez mennyibe fog kerülni. A Nyugdíjas Klub nem önálló civil szervezet, a
Szerencsi Művelődési Központ kötelékében működő klub, vagy közösség, úgyhogy a
Művelődési Központ költségvetésében gondolják ezt a támogatást betenni, vagy kibővíteni.
Illetve minden eszközükkel, amivel tudják támogatni őket, például étkezéssel, abban
segítenének nekik, hogy méltóképpen ünnepeljenek.
Koncz Ferenc polgármester a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést is.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Örömmel veszik, ha a nyugdíjas
klubban élet folyik, ha folyamatosan rendezvények, programok vannak. Örömmel veszik, ha a
rozsnyóiakkal is tartják a kapcsolatot, tehát ez mind támogatásra méltó. Az az álláspontjuk,
hogy ne az önkormányzat biztosítson külön erre pénzeszközt, hanem inkább a Kulturális
Központ keretén belül, hiszen úgyis ott működik a klub, az ő költségvetésükön keresztül
támogassuk ezt a rendezvényt.
Koncz Ferenc polgármester vitára bocsátja a napirendi pont tárgyalását.
Heves János képviselő támogatja és támogatásra javasolja a kérésüket. De van egy kérdése, a
nyugdíjas klub létszámára vonatkozóan. Van egy információja, mely szerint a klub létszáma
egyharmadára apadt a 3-5 évvel ezelőttihez képest. Megkérdezi, valóban így van-e vagy ez
csak szóbeszéd, van-e erről információjuk.
Visi Ferenc képviselő: Kicsit aktív közreműködő a nyugdíjas klub összejöveteleinél.
Kétségtelen, hogy Heves Jánosnak igaza van, hogy valamikor telített volt a nyugdíjas klub
létszáma, 100 körül is volt, mostanában kevesebbet lát. Ő tiszteletbeli tagságot élvez, ott van a
rendezvényeiken, és a munkájukban, szívesen zenél és szórakoztat közöttük. A másik a
rozsnyóiakkal való kapcsolattal függ össze: kezdetektől, mióta testvérvárosi kapcsolat indult,
ez a kapcsolat megmaradt. Úgy emlékszik, hogy a rozsnyóiak hívták meg a klubot először,
utána k augusztus-szeptemberben viszonozták a meghívásukat, megfelelő vendéglátással
egybekötve. Úgy véli, ha májusban lesz az évforduló, jó lenne megelőzni őket, és a
szerencsiek hívnánk meg a rozsnyóiakat is, hogy egyszer példát mutassanak, hogy ők a
kezdeményezők. Ha ez megoldható, hogy itt legyenek ezen az ünnepségen, örülnének neki,
hogy egyrészt a kapcsolat élő, fenntartható, másrészt nagyobb lehetőséget adva a
szórakozásnak, együttlétnek, ez még erősebbé teszi a kapcsolatunkat. Ezt meg kell ünnepelni,
ez kétségtelen, mert olyanokat is megünnepelnek, aki esetleg más bevétellel is tud
rendelkezni. A Városi Nyugdíjas Klub nem tud, csak a Művelődési Központon keresztül, ez
támogatásra szorul, javasolja, hogy támogassák ezt a kérést, a szervezésben, rendezésben
mindenki működjön közre, aki ebben tenni tud.
Király Judit közművelődési szakreferens: Van egy nagyobb létszám, aki tagja a klubnak, s
van egy aktív létszám, aki minden héten kedden-pénteken ott van, illetve van egy bővebb
létszám, aki nagyobb eseményekre eljár. Pontosan nem tudja megmondani, hogy mennyi a
létszám, de megkérdezi a klub vezetőjétől, s utána választ ad.
Koncz Ferenc polgármester elmondja, hogy 3 nyugdíjas klub működik a városban, a Városi
Nyugdíjas Klub, a Nyárutó Nyugdíjas Klub, s van egy érdekes nevű nyugdíjas klub is, az
Öreg a Nénikéd Nyugdíjas Klub. A három nyugdíjas klubnak az összlétszáma elég nagy. Ha
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meghívják, ő maga is részt vesz a klubok rendezvényein, hasonló létszámot lát mindig, nem
érzi a csökkenést, mióta polgármester, amióta emlékszik, az a bizonyos mag, aki eljár az
összejövetelekre. A Nyárutó Nyugdíjas Klub most volt 20 éves, azt is megünnepelték.
Javasolja, hogy a 25 éves Városi Klubnak is ünnepeljék meg a születésnapját. Azon a
véleményen van, hogy ne csak magukat ünnepeljék, hanem a városból is hívjanak meg
mindenkit, aki egy ilyen rendezvényen részt vesz. Szerény vendéglátás lesz, jó ízű
beszélgetés, zene, valamint a nyugdíjas klub tagjai mindig készülnek valami jópofa műsorral.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a nyugdíjas klub kérésének az
elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: a Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Nyugdíjas Klubot a
jubileumi ünnepségének megrendezése céljából támogatásban részesíti, melynek keretében az
ünnepség és Rozsnyó testvérvárosunk Nyugdíjas klubja vendéglátásának költségeit
finanszírozza.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2014. évi
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: 2014. április 30.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
67/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Nyugdíjas Klubot a
jubileumi ünnepségének megrendezése céljából támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a Szerencsi
Művelődési Központ 2014. évi költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője
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8. Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs Város Önkormányzata 2012. június 28-án fogadta el a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet jelenleg hatályos alapító okiratát. Az azóta eltelt időszakban
több változás is történt az ESZEI-nél, többek között megváltozott a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének címe, törvényi előírásoknak megfelelően megszűnt a
költségvetési intézmények gazdálkodási besorolása, a szakfeladatokat felváltották a
kormányzati funkciók, amelyek mind az alapító okirat módosításával járnak.
Jelenleg folyamatban van a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének
módosítása, és ehhez szükséges a felülvizsgált, javított alapító okiratot haladéktalanul
benyújtani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.
Koncz Ferenc polgármester felkéri Király Judit közművelődési szakreferenst kiegészítője
megtételére.
Király Judit közművelődési szakreferens: A hét elején elküldték a Magyar Államkincstárba
az ESZEI alapító okiratát előzetes kontrollra, amit ma reggel vissza is faxoltak a MÁK-ból,
hogy melyek azok az elmúlt 2 évben megtörtént változások, amiket át kell vezetni az alapító
okiraton. Amit most kiosztottak előterjesztést, ahhoz képest lennének módosító javaslataik,
amik lényegében technikai jellegűek. Pl. ilyen apróbb módosítás: nem kell feltüntetni az
alapító határozat számát az alapító okiratban, ezt ki kell húzni a 6. pontból. Az intézmény
jogállását már nem kell, hogy tartalmazza az alapító okirat, ezt is ki kell húzni. Egyetlen
államháztartási szakágazati száma lehet az intézménynek, ebben az esetben az általános járóbeteg ellátás; ezen belül pedig van ugye: egészségügyi intézmény, és szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatási központ, és a 18. pontban ezeket a kormányzati kódokat írták
bele, ami az előterjesztésben is szerepel. Illetve a feladatellátást szolgáló vagyonnál kéri az
államkincstár, hogy a helyrajzi számokat az épületeknél tüntessék fel. Ezért mondja, hogy
ezek a módosítások technikai jellegűek, mindenben megfeleljen az alapító okirat az
államháztartási törvénynek, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendeletnek, mert addig a
MÁK nem jegyez be intézményt, amíg az alapító okirat nincs rendben, illetve nem vezeti át a
módosításokat. Ezekkel a kisebb módosításokkal kér elfogadni a határozati javaslatot.
Sipos Attila igazgató hozzáteszi, azért lett fontosabb és sürgősebb a dolog, hogy a
családsegítő gyermekjóléti szolgálat működési engedélyeztetése folyamatban van, ezért
hozták be külön az ESZEI-t a többi intézménytől eltérően, akik majd a következő hónapban
kerülnek sorra.
Koncz Ferenc polgármester a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot.
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Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Gyakorlatilag olyan átvezetések
vannak, amik technikai jellegűek és jogszabályban előírtak, a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az alapító
okirat módosításának elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítására
az alábbi módosító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2012. 06. 28. napján, 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki:
Szerencs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

2.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ,
(Támogató Szolgáltatás, Átmeneti elhelyezést nyújtó
szolgáltatás, Nappali szociális ellátás, Szociális
étkeztetés)
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Védőnői Szolgálat
3900 Szerencs, Ondi út 1.
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Iskola-egészségügyi ellátás
3.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. Az alapítás ideje: 1988. november 1.

4.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata

5.

Az alapító okirat 9. pontja Intézmény jogállása és 10. pontja Gazdálkodási besorolás
jogszabályi változás miatt törlésre került, ezért a 11-20. pontok számozása 9-18.
pontra változik.

6.

Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos
jogszabályok, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján.

7.

Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
17. Államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Szakmai alaptevékenysége:
I.
Egészségügyi ellátás:
Szerencs, Ondi út 1.
Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi
ellátással kapcsolatos feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
II.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 89.
Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
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Családsegítéssel, időskorúak átmeneti ellátásával kapcsolatos feladatok.
Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107054 Családsegítés
107051 Szociális étkeztetés
8. A 20. pontból törlésre kerül a Rákóczi út 51., valamint kiegészül a helyrajzi
számokkal és területméretekkel. A 20. pont az alábbiak szerint módosul:
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:
Szerencs, Bekecsi u. 10. Hrsz: 501/59, terület: 4 ha 687 m2
Szerencs-Ond, Fő út 71. Hrsz: 6321/1, terület: 1278 m2
A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.
A 2012. június 28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (....)
Öt. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
..../2014. (....) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2014. .............
Koncz Ferenc
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1./

Az intézmény neve:

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet

2./

Az intézmény rövidített neve: ESZEI

3./

Az intézmény székhelye:

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
(Rendelőintézet)

4./

Az intézmény telephelyei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
(Támogató szolgáltatás, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, nappali ellátás, étkeztetés)
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés
3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Védőnői szolgálat
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Iskola-egészségügyi ellátás

5./

Az intézmény típusa:

Általános járóbeteg ellátást nyújtó intézmény
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

6. /

Az alapítás ideje:

1988. november 1.

7./

Az alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata

8./

Az intézmény fenntartója:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

9./

Ellátandó közfeladat:

Járóbetegek ellátása, anya-, gyermek- és
csecsemővédelem, családsegítés.
Az egészségügyi ellátás Önkormányzat által kötelező
feladatait szervezi, koordinálja, illetve az illetékes
fórumokon ezekben az ügyekben az Önkormányzatot
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képviseli. (Felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat,
fogorvosi szolgálat és ügyeleti szolgálat).
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és gyermekjóléti ellátás.
10/

Az intézmény működési területe:
Az intézmény tevékenységét Szerencs városban,
valamint természetes vonzáskörzetében fejti ki.
Lakóhelyi és területi munkát is végez.

11./

Irányító szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12./

Irányító szerv székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

13./

Irányító szerv vezetője:

Polgármester

14./

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.

15./

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény igazgatója, akadályoztatása esetén az
általa megbízott személy.

16./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

17./

Államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Szakmai alaptevékenysége:
II.
Egészségügyi ellátás:
Szerencs, Ondi út 1.
Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi
ellátással kapcsolatos feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
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II.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 89.
Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Családsegítéssel, időskorúak átmeneti ellátásával kapcsolatos feladatok.
Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107054 Családsegítés
107051 Szociális étkeztetés

18./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:
Szerencs, Bekecsi u. 10. Hrsz: 501/59, terület: 4 ha 687 m2
Szerencs-Ond, Fő út 71. Hrsz: 6321/1, terület: 1278 m2
A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (....)
Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, ...................................
Koncz Ferenc
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
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68/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítására
az alábbi módosító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2012. 06. 28. napján, 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
3.

Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki:
Szerencs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

4.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Az intézmény telephelyei:
3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ,
(Támogató Szolgáltatás, Átmeneti elhelyezést nyújtó
szolgáltatás, Nappali szociális ellátás, Szociális
étkeztetés)
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, Szociális étkeztetés
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Védőnői Szolgálat
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Iskola-egészségügyi ellátás

3.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
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6. Az alapítás ideje: 1988. november 1.
4.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata

5.

Az alapító okirat 9. pontja Intézmény jogállása és 10. pontja Gazdálkodási besorolás
jogszabályi változás miatt törlésre került, ezért a 11-20. pontok számozása 9-18.
pontra változik.

6.

Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos
jogszabályok, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján.

7.

Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
17. Államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Szakmai alaptevékenysége:
III.
Egészségügyi ellátás:
Szerencs, Ondi út 1.
Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi
ellátással kapcsolatos feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
II.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 89.
Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Családsegítéssel, időskorúak átmeneti ellátásával kapcsolatos feladatok.
Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
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101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107054 Családsegítés
107051 Szociális étkeztetés
8. A 20. pontból törlésre kerül a Rákóczi út 51., valamint kiegészül a helyrajzi számokkal és
területméretekkel. A 20. pont az alábbiak szerint módosul:
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:
Szerencs, Bekecsi u. 10. Hrsz: 501/59, terület: 4 ha 687 m2
Szerencs-Ond, Fő út 71. Hrsz: 6321/1, terület: 1278 m2
A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.
A 2012. június 28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép:
ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2014. (III.
27.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
68/2014. (III. 27.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2014. március 27.
….............................................
Koncz Ferenc
polgármester
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításaival egységes szerkezetben
Szerencs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet

1./

Az intézmény neve:

2./

Az intézmény rövidített neve: ESZEI
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3./

Az intézmény székhelye:

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
(Rendelőintézet)

4./

Az intézmény telephelyei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
(Támogató szolgáltatás, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, nappali ellátás, étkeztetés)
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3900 Szerencs, Dobó Katica út 24.
Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés
3902 Szerencs-Ond, Fő út 71.
Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés
3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Védőnői szolgálat
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Iskola-egészségügyi ellátás

5./

Az intézmény típusa:

Általános járóbeteg ellátást nyújtó intézmény
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

6. /

Az alapítás ideje:

1988. november 1.

7./

Az alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata

8./

Az intézmény fenntartója:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

9./

Ellátandó közfeladat:

Járóbetegek ellátása, anya-, gyermek- és
csecsemővédelem, családsegítés.
Az egészségügyi ellátás Önkormányzat által kötelező
feladatait szervezi, koordinálja, illetve az illetékes
fórumokon ezekben az ügyekben az Önkormányzatot
képviseli. (Felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat,
fogorvosi szolgálat és ügyeleti szolgálat).
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és gyermekjóléti ellátás.

10/

Az intézmény működési területe:
Az intézmény tevékenységét Szerencs városban,
valamint természetes vonzáskörzetében fejti ki.
Lakóhelyi és területi munkát is végez.

11./

Irányító szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12./

Irányító szerv székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

44

13./

Irányító szerv vezetője:

Polgármester

14./

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános
pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.

15./

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény igazgatója, akadályoztatása esetén az
általa megbízott személy.

16./

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti foglalkoztatás

17./

Államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Szakmai alaptevékenysége:
IV.
Egészségügyi ellátás:
Szerencs, Ondi út 1.
Szerencs, Bekecsi u. 10.
Szerencs, Rákóczi u. 51.
A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi
ellátással kapcsolatos feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
II.

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szerencs, Rákóczi út 89.
Szerencs, Rákóczi út 63.
Szerencs, Dobó Katica út 24.
Szerencs-Ond, Fő út 71.
Családsegítéssel, időskorúak átmeneti ellátásával kapcsolatos feladatok.
Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok.
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
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107054 Családsegítés
107051 Szociális étkeztetés
18./

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok:
Szerencs, Bekecsi u. 10. Hrsz: 501/59, terület: 4 ha 687 m2
Szerencs-Ond, Fő út 71. Hrsz: 6321/1, terület: 1278 m2
A vagyon feletti rendelkezési jog Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg.

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2014. (III.
27.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
Szerencs, 2014. március 27.
Koncz Ferenc
polgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

9. Közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Brandauer József (vállalkozó) 3800 Szikszó, Dobó István u. 19. szám alatti lakos vidámpark
üzemeltetése céljából a Szerencs, Hidegvölgy úti buszmegálló melletti „Cirkusztér”
zöldfelületére, közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó engedélyt kért, 2014.
04. 07. és 04. 23. között, 17 nap időtartamra.
Szerencs Város Önkormányzatának a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről
szóló 14/2001. (V. 24.) rendelete alapján a mutatványos, vagy cirkuszi tevékenységre
vonatkozóan a közterület használati díja (nettó) 8.000 Ft/nap és bruttó 20.000 Ft kaució
fizetendő. A közterület előírtak szerinti helyreállítása esetén a kaució teljes összege visszajár.
Brandauer József Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az alábbi
tartalmú megkereséssel fordult:
Kérelmére 2013. évben történt előterjesztés alapján, Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, az 58/2013. (III. 28.) Öt határozatával vidámpark üzemeltetése céljából a
Szerencs, Hidegvölgy úti buszmegálló melletti „Cirkusztér” zöldfelületének rendeltetéstől
eltérő használatáért, a Szerencs város közoktatási intézményeibe járó óvodás- és iskoláskorú
gyermekek részére történő kiosztás céljából 150 db ingyenes gyermekjegy felajánlása mellett,
a fizetendő díj 50%-os mérsékléséről döntött.
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Az idei évben, a fent meghatározott közterületen a vidámparkot 2014. 04. 07. és 04. 23. között,
17 napig szeretné üzemeltetni, és az előző év gyakorlata alapján erre az időtartamra a
14/2001. (V. 24.) rendelet mellékletében meghatározottak alapján fizetendő bruttó 172.720,Ft összegű használati díj 50 %-os mérséklését kéri.
Kérelme jóváhagyása esetén, a 86.360,- Ft összegű díj megfizetése mellett, 500,- Ft/db
gyermekjegy átlagos árat figyelembe véve, 173 db ingyenes gyermekjegyet ajánl fel az
óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére.
A felajánlott jegyek felhasználhatóak a nyereménnyel járó játékok kivételével, valamennyi
eszköz igénybevételéhez.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembe vételével a közterület használati
díj mérséklése tárgyában dönteni szíveskedjenek.
Koncz Ferenc polgármester felkéri Deák Zsolt ügyintézőt, röviden ismertesse a
kiegészítését.
Deák Zsolt műszaki ügyintéző: Brandauer József egy szikszói székhelyű vállalkozó a
cirkusz téren egy vidámparkot szeretne üzemeltetni. A tavalyi évben, kérelme alapján a
képviselő-testület egy 50 %-os díjmérséklés mellett és 150 db ingyenes gyermekjegy
felajánlásával döntött. Ebben az évben április 7-23. között, 17 nap időtartam között
működtetné a vidámparkot, és erre az időre szeretne egy 50 %-os díjmérséklést. 172.720 Ft a
teljes díj, amit fizetnie kellene a terület használatért, tehát ennek az 50 %-át, 86.360 Ft-ot
fizetne meg, a fennmaradó részt pedig egy 173 darabos ingyenes gyermekjegy felajánlásával
kompenzálná, 500 Ft-os átlagos gyermekjegy árat figyelembe véve.
Koncz Ferenc polgármester: Gyakorlatilag átfordították a saját gyermekeink szórakozására
ezt a közterület használati díjat, úgy tudja, hogy tavaly is nagyon tisztességesen végrehajtotta.
Nagy üzlet olyan nem is volt, mert tavaly ráadásul nem volt jó az idő. Megint visszajött ez az
úr. Tavaly tisztességesen megcsinálta, amit kértek tőle. Természetesen a testületre bízzák,
úgyis, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a kérdést.
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke emlékeztet arra, hogy volt már ez
napirenden. Ugyanez volt a helyzet, hogy rossz idő miatt sajnos neki nem nagyon jött be ez az
üzlet. Úgy véli, a hozzáállása pozitív volt, a városé is legyen az, a bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Deák Zsolt ügyintéző kiegészítésként elmondja, azért 173 db jegy, mert az 500 Ft-os jegyárat
figyelembe véve az összeg így jön ki, azért nem kerek a jegyek száma.
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kéri, aki egyetért a közterület
használati díj mérséklésével, az szavazzon:
Döntési javaslat:
Tárgy: Brandauer József 3800 Szikszó, Dobó István u. 19. sz. alatti lakos közterület
használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és ennek megfelelően a következő döntést hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről
szóló 14/2001. (V. 24.) rendeletének mellékletében meghatározott közterület használati díj 50
%-os mérsékléséhez Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 173 db ingyenes
gyermekjegy felajánlása mellett hozzájárulását adja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

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

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
69/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Brandauer József 3800 Szikszó, Dobó István u. 19. sz. alatti lakos közterület
használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és ennek megfelelően a következő döntést hozza:
Szerencs Város Önkormányzatának a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről
szóló 14/2001. (V. 24.) rendeletének mellékletében meghatározott közterület használati díj 50
%-os mérsékléséhez Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 173 db ingyenes
gyermekjegy felajánlása mellett hozzájárulását adja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

(Megérkezik dr. Egeli Zsolt, a testület létszáma 9 fő.)
10. Szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szerencs város közigazgatási területén működik a Bekecsi u. 10. szám alatt az Idősek Otthona.
A személyes gondoskodást biztosító intézmény az évek alatt több alkalommal esett át
fenntartóváltáson.
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Az intézmény kiemelkedően fontos szerepet tölt be a város és a járás életében is. Fontosnak
érzem, hogy minél nagyobb önkormányzati szerepvállalás mellett biztosíthassuk az intézmény
működését.
2013. január 1. napjától az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság lett. Az intézmény - magas ellátotti létszámának is köszönhetően - jelentős
szolgáltatási igénnyel rendelkezik.
Álláspontom szerint önkormányzati fenntartás esetén a szociális igények teljes körű
kielégítése mellett, az intézmény hangsúlyos szerepet vállalhatna a városunk gazdasági
életének fellendítésében.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat külön megállapodás alapján állami
feladat ellátását is vállalhatja.
Tájékozódás végett megkerestük a főigazgatóságot, valamint a megyei igazgatóságot is,
annak érdekében, hogy az intézményt terhelő kötelezettségekről teljes képet kapjunk. Az
intézmény bevételét a központi költségvetésből nyújtott támogatás valamint a térítési díjak
képezik. Közüzemi szolgáltatások igénybevétele mellett szolgáltatási szerződéses
jogviszonyban áll egészségügyi szolgáltatókkal, távközlési, étkeztetési és tisztítási, valamint
takarítási szolgáltatást nyújtó cégekkel, társaságokkal.
Az adatgyűjtés az intézmény gazdasági feltételeinek megvizsgálásához jelenleg folyamatban
van. Jelenlegi információink szerint az intézmény 157 eFt bevétellel és 176 eFt támogatás
mellett biztosítja a 334 eFt. kiadásaira a fedezetet.
Az intézmény valamennyi ellátottja szerencsi lakos. Az épület tulajdonjoga jelenleg is az
önkormányzatot illeti meg. Az ingatlannak az Önkormányzat „jó gazdája” lehetne, hiszen a
energetikai felújításokra kiírt pályázatokat kihasználva korszerűsítenénk az épületet, növelve
az ellátottak komfortérzetét.
Az intézmény 220 ellátottal, valamint 82 szakdolgozóval működik.
A tárgyalások megkezdésére és lefolytatására, az átvételhez szükséges gazdasági és jogi
kondíciók teljeskörű összeállítására és megvizsgálására kérem a testület támogatását.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni
szíveskedjenek!
Koncz Ferenc polgármester felkéri dr. Barva Attila jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Barva Attila jegyző: megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Bekecsi utca 10. szám
alatt lévő Idősek Otthonával kapcsolatosan. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy korábban
ez az intézmény az ESZEI égisze alatt működött. Rendkívül fontos kérdés ez itt a város
életében, mert nemcsak fontos feladatot látnak el, hanem 220 bentlakója van az
intézménynek, 82 állandó dolgozó mellett. 2013. január 1-jéttől ez az intézmény a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került át, amit egyébként az EMMI alapított.
Ez az intézmény egyébként önállóan működik. Kérdésként merült fel, hogy az önkormányzat,
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aki egyébként tulajdonosa annak az ingatlannak, annak az épületnek, hogy milyen
körülmények között, hogyan tudná átvenni ennek az intézménynek a működtetését. Ehhez
természetesen nagyon sok kérdést meg kell vizsgálni, ez még folyamatban van jelenleg is.
Jelenleg rendelkezésünkre álló információnk szerint mintegy 334 millió Ft-ba kerül ennek az
intézménynek az éves működtetése. Ebből a jelenlegi bevétel úgy 157 millió Ft, és 176 millió
Ft-ot ad mellé az állam támogatásként. Természetesen több dologról is beszéltek, az is
egyértelmű, hogy az intézmény egy évre, határozott időre szokta megkapni a működési
engedélyét. Valószínűsíthető, hogy ha az önkormányzat úgy dönt majd, hogy át kívánja venni
az intézményt, ezeknek a szigorú feltételeknek meg kell felelni, bizonyos mértékű
átalakításokat kell végezni. De egyeztetve a műszaki osztállyal is, és megnézve a pályázati
lehetőségeket, egy energetikai jellegű felújítás keretében mind a homlokzatot, mind a
nyílászárók cseréjét meg lehetne valósítani, a fűtést korszerűsíteni lehetne, adott esetben az
ESZEI-vel együtt el lehetne gondolkodni. Most egy határozati javaslatot tettek le minden
képviselő elé, amelyben mindössze most csak azt kérik, hogy támogassák egy
szándéknyilatkozat kinyilvánítását ezen intézmény átvételéhez, hatalmazzák meg a
polgármestert arra, hogy az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket kezdje el, a jegyzőt utasítsa,
hogy vizsgálja meg az összes ilyen jellegű feltételt, lássák, hogy pontosan mennyibe kerülne
ez az önkormányzatnak, és hogy induljon el az ezzel kapcsolatos tárgyalássorozat. Ehhez kéri
a képviselő-testület támogatását.
Koncz Ferenc polgármester néhány gondolattal kiegészíti a jegyző előterjesztését. Nem
tudja, a jelenlévők közül ki az, aki az elmúlt időszakban huzamosabb ideig végigment a
folyosókon, megtekintette, átnézte az épületet. Tudja, hogy az itt ülők között vannak ilyenek.
Ő maga egy évben kb. 4-5-szor szokott elmenni a különböző rendezvényekre. Mindig egy
napig készül előtte, mielőtt elmegy, s utána még 1 napig emészti, az ott tapasztaltakat. A
tavalyi március 15-i időjárás volt az, ami meghökkentő volt a számára. Ott az északi
homlokzat megmozdult a szelek hatására, s amikor kimentek, nem volt villany, vittek lámpát,
akkor tapasztalta, hogy a műanyag ablakokat beszögelték. Olyan viszonyokat tapasztalt, hogy
ha hétköznap megy oda, akkor ez nem érezhető. De akkor, amikor extrém időjárási
körülmények vannak, akkor már rögtön ijesztő viszonyokat tapasztalhat az ember. Vannak
jobb területei ennek az intézménynek, s vannak kevésbé jobbak. Általában azt tudja
elmondani, először a megyei közgyűlés alelnökeként került igazán kapcsolatba ezzel az
intézménnyel, a megyei közgyűlés működtetésének a hatálya alá tartozott, s ráadásul az ő
személyes felelőssége is volt ennek az épületnek a működtetése. Akkor képtelenek voltak
pályázatot találni arra, hogy az épületet rendbe rakják. Most elkerült a megyei
önkormányzattól, abszolút állami fenntartás alá került, minden esetre az épület a Szerencs
Város Önkormányzatának tulajdona, s úgy gondolja, valamilyen úton-módon a felelősség is
az övék. De nem tud az önkormányzat beleszólni, semmibe nem tud beleszólni, a nagy
rendszer egy apró alrendszereként működik ez az intézmény, s úgy gondolja, hogy mint
önkormányzatnak nagyon meg kell fontolni, de egyértelműen az alap pozitív hozzáállást
javasolja mindenkinek, hogy mi történjék ebben az épületben, milyen legyen ennek az
intézménynek a jövőbeni sorsa. Az ott élő idős embereknek idős napjaira milyen
körülményeket lehet biztosítani, milyen jövőt lehet biztosítani? Úgy gondolja, hogy ez a
közös felelőssége a jelenlévőknek. Ezért javasolja azt, amit a jegyző is elmondott, ismerteti a
határozati javaslatot. Megnyitja a napirend vitáját.
Kiss Attila alpolgármester még nem járt az épületen belül, az épületen kívül, illetve a
konyharész épületében többször is, munkából kifolyólag, mint vízügyes járt be. Telefonon
tegnap beszélt Kontra Lászlóval, az intézmény jelenleg vezetőjével, személyesen tudott
tegnap még találkozni Marton Péterrel, ők is arra világítottak rá, alátámasztva polgármester úr
mostani mondandóját, hogy nagyon-nagyon rossz műszaki állapotban van ez az épület.
Nagyon komoly felújításra szorul. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondta neki, hogy ez az
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épület korábban kaszárnya volt, laktanya, az épület vélhetőleg több mint 60 éves, azóta
komoly felújításon nem esett át. Ha figyelembe vesszük az itt ellátott több mint 200
gondozottnak eleve több mint 40 %-a szerencsi lakos volt, illetve azok, akik most ott
ellátottak, most már eleve bejelentett szerencsi lakosok. Tekintve, hogy az ott dolgozó 80 fős
személy túlnyomó többsége szerencsi, igaz ez a konyhán dolgozókra és a karbantartókat is, ő
is úgy gondolja, hogy erkölcsi kötelességük gondoskodni erről az intézményről, és ha az
önkormányzat az az alkalmas személy, aki mint tulajdonos meg tudja pályázni majd ezek
lehetőségét, azt javasolja, hogy szálljunk be ennek a működtetésébe, amennyiben valóban
bejönnek azok a számítások. Nagyon fontos, hogy az ellátottak által befizetett összeg, illetve
mondjuk úgy, hogy a normatíva az nagyjából egészében fedezi ezeket a költségeket. S ő még
arra is hajlandó lenne, ha netalán nem fedezné ezeket a költségeket a normatíva, de hozzá
kellene tenniük a működtetéséhez, az ott élő 300 érintett szerencsi gondozottnak és
dolgozóknak, akár millió forintos nagyságrendben, még azon az áron is tudná támogatni
ennek az intézménynek az átvételének az alapos megfontolását.
Dr. Gál András képviselő úgy gondolja, hogy ennek az önkormányzatnak minden olyan
intézményt vissza kell venni, vagy működtetni kell, ami a városé, vagy a város tulajdonában
van. Előbb utóbb a szakmunkás képzőt is. Miután a tulajdon a városé, s a vagyonvesztést
elkerülendő, a városnak van módja, s pályázatot benyújtani, érték növekedést tudnának
valamilyen formában elérni. Az, hogy nem kerülne többe, az előterjesztés alapján majdhogy
nem 0-án van a működtetése, ez arra inspirálja őket, hogy minél inkább ragaszkodjanak a
tulajdonhoz, hiszen akkor beleszólásuk van abba, hogy szerencsi legyen a gondozott,
munkaerő teremtés, hogy még több embert tudjanak foglalkoztatni, nem utolsó sorban
valamikor a korábbi időszakban, Bobkó főorvos úr fennhatósága alatt volt és nagyszerűen
működtette mind a két intézményt. Úgy gondolja, hogy ugyanúgy fog működni a következő
időszakban, talán ő lesz a legnagyobb munkáltató, s visszaadva a régi rendszert. Úgy véli,
vissza nem térő alkalom, javasolja, lépjék meg minél hamarabb.
Dr. Bobkó Géza képviselő: Ezt az intézményt a város alapította, akkor megyei feladat volt, s
az volt a cél, hogy a környéken élő idős embereknek éjjel-nappali állandó elhelyezést,
gondozást nyújtson. 1984-ben alapították, és 1988-ra az épület akkor megújult. Valóban,
határőr laktanya volt, üresen állt az épület, sőt a Bekecsi Tsz-ben volt ott egy foci labda
készítő kézi üzem, minden volt ez, csak nem az eredeti funkció. S akkor döntöttek úgy az
akkori vezetők, hogy legyen ez egy szociális intézmény. Ez volt az első intézmény a telepen, s
rá 6 évre épült az üres telekre hozzá később a rendelőintézet. Tehát ez egy telek volt, egy
intézmény, közös gazdasági működtetéssel, közös műszaki személyzettel, közös
portaszolgálattal és területkezeléssel 1990-ig. 1990-ben az akkori képviselő-testület azért
döntött úgy, hogy ezt a megyének átadja, visszaadja, felajánlja, mert évente 20 millió Ft
veszteség volt ezen az intézményen, a jogszabályok alapján a megye köteles volt átvenni. Úgy
érezte az akkor vezetés, hogy ettől az anyagi veszteségtől meg kéne, hogy szabaduljon a
város, nem tudta finanszírozni. Sőt, a rendelőintézet finanszírozta elég sokáig. Ez volt az oka,
hogy átadta Szerencs és nem más. Az az igazság, hogy amióta, 2000 óta ott van, azóta azt
látja, hogy nem kifejezetten helyi emberek szólhatnak bele a gazdálkodásba, mind a személyi,
és humán pénzügyi gazdálkodás, nem itt dőlnek el a dolgok. Így olyan intézményhez tartozik
a megyében, amely 19 ilyen intézményt közösen működtet, nyilván természetesen jól és
lelkiismeretesen, de az a kötődés, ami egy saját hazai gárdával, elkötelezettséggel működne,
és működik bárhol a városban, az itt nincs meg és nyilván nem is lehet. Ezért a dolgozók
folyamatos igénye és óhaja volt, hogy szeretnének visszakerülni a városhoz, a város
fennhatóságához, akár az ESZEI-hez, amit természetesen ők örömmel vesznek. Mert valóban
sok olyan döntés született, itt nem csak a dolgozók, 85 közalkalmazott dolgozó van, azon
kívül a konyha ki van szervezve, az minimum még 12 dolgozó, még pár kiszervezett feladat,
úgyhogy itt 100 fő fölötti dolgozóról van szó, azon kívül egyéb beszállítások, a mosatástól
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kezdve az üzemorvosi szolgálatig, ami innentől kezdve már nem itt dől el, s nem biztos, hogy
helyiekre bízzák. És a hozzáállás is már egy kicsit. Úgy gondolja, hogy a dolgozók is
örülnének neki és támogatnák ezt a visszajövetelt, ezt a visszaszervezést, mert mindenképpen
úgy érzik, hogy ha a helyi emberek és a város fennhatóságának az érdeke találkozna, akkor
jobb lenne a hangulat, a légkör, a működés sok mindenben. Az, hogy 0-ra jött ki a számok
alapján a mostani gazdálkodásuk, az mindenképpen amellett szól, hogy igenis neki lehet
vágni ennek, s a városnak a központi szerepe, és fenntartói szerepe is növekszik az által, hogy
ez az intézmény visszakerülne. Látjuk, hogy néhány intézmény elkerült a várostól. A város
szerepe ilyen értelemben csökkent, hiszen mások a működtetők. Bízik abban, hogy ez a
szociális terület is igenis kerüljön vissza a városhoz. Biztos abban, hogy a hozzáállás és egyéb
tekintetben is mindenképpen, mind a hangulat, mind egyéb tekintetben jobb lehetőségek
nyílnak ahhoz, hogy ez működjön eredményesen. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog, mert ez
mind az ottani gondozottaknak, mind pedig a dolgozóknak ez erényükre válna.
Heves János képviselő: Történeti áttekintést kaptak dr. Bobkó Géza képviselő társuktól.
Abban a szerencsés helyzetben van, hogy volt alkalma néhányszor megnézni ezt az
intézményt, és a magán fenntartási intézményt is. Ha egy adalékot még sikerülne hozzá tenni
ahhoz, hogy miért indokolt az átvétele ennek az intézménynek, akkor ez a kontraszt, ami a két
intézmény között van. Nem tudja ki látta mind a kettőt, egymást követően, ég és föld a két
intézmény. Azt gondolja, hogy ez a fenntartó szégyene, ahogy ez most kinéz. Függetlenül
ettől, a dolgozók mindent elkövetnek azért, hogy valamelyest tompítsák ezeket a problémákat,
a tetőablak beázáson át, a fűtési problémákig, az, hogy vannak benne 6-8 személyes szobák,
amit nem tudnak ketté választani, stb. Azt gondolja, ha a város kezébe, kezelésébe kerül
ennek a működtetése és pályázati lehetőségek lesznek rá, akkor mindenképpen nekik erre oda
kell figyelniük, fel kell újítani az épületet, és meg kell közelíteni azt a színvonalat, amit egy
magánintézmény nyújt. Igaz, hogy ott drágábbak a díjak, amit ott a gondozottak fizetnek, de
itt is emberek vannak, meg ott is, nem szabad, hogy ilyen különbségek legyenek a két
intézmény között. Még akkor is, ha ez egy kaszárnya volt, s az épület maga adott. Nem úgy
van, hogy megépítünk egy építményt, ennek megfelelő kivitelben. Mindenképpen nagyon
fontosnak tartja, szükség van erre feltétlenül, igaz sokan vannak, akik nem Szerencsről
kerültek oda, de vannak olyanok is, akik 10-15 éve ott ápoltak, gondozottak is. Hiszen ők
azért a térség központja, hogy ide be tudjanak jönni a körülöttünk lévő települések emberei is.
Mindenképpen támogatásra javasolja ezt a határozati javaslatot és mindent el kell követniük,
hogy ez átvételre kerüljön, még azon az áron is, ha esetleg a városnak hozzá kell tenni a
fenntartásához valami kis kiegészítést.
(Kiss Attila kimegy a teremből, a testület létszáma 8 fő.)
Dr. Korondi Klára képviselő régóta jár minden héten az otthonba, pontosabban 1993
tavasza óta, minden héten, mint sokan tudják, a lelki táplálékot viszi, ezért elég jó a
rátekintése az otthonra, a közösségre. Neki is az a véleménye, hogy ha a sajátjuk, akkor
jobban tudunk odafigyelni a dolgokra és jobban tudunk vigyázni mindenre. Kezdetben a
városé volt az otthon és 2000-ben került a megyéhez. Azért azt lehetett látni, hogy elég nagy
volt a különbség, mert a közösből jóval kevesebb került, jutott erre az otthonra. Bár történtek
erőfeszítések, több szobát, ami 6-8 személyes volt, megfeleztek, kialakították a demens részt,
az óriási rész volt, bekerítették, de úgy gondolja, hogy ez nem elég. Jóval több a befizetés is.
Itt azért vannak olyanok, akiknek a nyugdíja el sem éri azt az összeget, amit minimum be
kellene fizetni, s mégis ott vannak. Tehát itt sokkal több a szegényebb ember, akinek otthont
nyújt ez a szociális intézmény, de hát mindenkiről gondoskodni kell. Úgy véli, hogy ez egy
nagyobb odafigyelést érdemelne a jogi részeket illetően. Hogyan lehetne kialakítani egy
bizonyos összeget, mert azért szükség van ahhoz, hogy egy intézmény olyan szinten
működjön. Elég sok probléma adódott az étkezéseknél is, különböző emberek lakják, vagy jó,
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vagy nem jó, különböző vélemények vannak. Vannak, akik elfogadják, vannak, akik nem,
nem könnyű, mivel nagyon sokféle gondolkodású ember van. Ráadásul az idős kor hozza
magával a kicsit kóros személyiségeket, amit tapasztalunk, s nem mindig tudják mindig úgy
megítélni a dolgokat. De mindenképpen, ha a város tulajdonába kerül, akkor a sajátjuknak
érzik, és jobban tudnak gondoskodni erről az otthonról. Ő is az átvételt javasolja, amennyiben
erre a városnak lehetősége nyílik és van rá pénze.
Visi Ferenc képviselő is megfordult már kétszer az intézményben. Annak örült, hogy
megmaradt egyáltalán, mert egy időben a mínuszok miatt még az is felmerült, hogy az
önkormányzat nem fogja tudni fenntartani, mert 20 millió Ft-os minimum vesztséget okozott
a szociális otthon fenntartása. Annak is köszönhető volt annak idején, mert stabilizálni kellett
a térítési díjakat, nem lehetett nagyon differenciálni, mert meg volt határozva bizonyos összeg
és azon felül nem kérhetett az intézmény. Mivel nem jött annyi bevétel, hogy önfenntartók
tudjanak lenni. Ezt túlélte az idősek otthona, ez nagy öröm. Ha fejlődni akarnak, ha a városé
lesz az otthon és pályázni tudnak, akkor ez is legalább olyan szintű fejlődésnek indulhat, mint
a rendelőintézet. Ennek érdekében jó lesz, ha tudnak segíteni és a polgármestern múlik, hogy
mindent ügyesen tárgyaljanak le. Ő is annak híve, hogy erre az intézményre szükség van, a
dolgozóknak a munkahelyre, a betegeknek, öregeknek az ottani ellátásra szükségük van. Ezt
mindenképpen fenn kell tartani, s ha ezt jó színvonalon tudják, akkor az ő dicsőségük is lesz.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Röviden, azok számára, akik egy egyszerű idősek otthonára
gondolnak, van ennek egy ápolási részlege is, tehát itt nemcsak egy nappali, vagy éjszakai
szállás, hanem bizony vannak olyan polgártársaink, akik a nap 24 órájában, klasszikus
egészségügyi ellátásban részesülnek, anélkül, hogy az kórház, vagy ilyen státusszal bírna. De
bizony itt ugyan azt a szolgáltatást kell biztosítani, mintha mondjuk egy ápolási osztályon
lenne valaki Szikszó városában. Ez egy plusz feladat, plusz kötelezettség. Az, hogy a mostani
fenntartó mit tud, és mit nem tud tenni, az egy másik kérdés. Ez az ország a tavalyi évben
1100 milliárd Ft-ot fizetett ki a bevételeiből csak kamatra. Ha nem lenne a nyakunkon, nem
beszélve a tőketörlesztésről, akkor ő azt gondolja, hogy nem ilyen lenne a helyzet.
Koncz Ferenc polgármester úgy látja, hogy az önkormányzati testület tagjai egyetértenek
ebben az ügyben. Természetesen meg kell vizsgálni, azért ne felejtsék el, hogy most az állam
hozzáteszi azt a plusz részt, nem tudni, hogyha a város működteti, akkor ez hogyan alakul. Itt
nagyon komoly, megfontolt tárgyalásokat kell vinni. Ő is úgy gondolja, ahogy Heves János
képviselő mondta, hogy úgy 5-10 millió Ft-ot oda kell majd tennie az önkormányzatnak, s
biztos az, hogy egy nagyobb pályázattal rendbe kell rakni azt az épülete, mert különben ahogy
szokták mondani, ott az eget fűtik. Mind a nyílászárókon, mind a rosszul szigetelt födémen
keresztül ömlik ki a hő, ráadásul a kazánház is egy hosszú csővezetéken keresztül működteti.
Tehát ott olyan sok problémát kell megoldani, ami egy nagyon-nagy lélegzetvételt igényel
mindnyájuktól. Mint ahogy elhangzott, valamikor mosodája is volt az otthonnak, most
mosatnak, nyilván ott is lehet költségeket megtakarítani. Általánosságban mondva, ha
összehasonlítják akár a városi magánotthonnal, akár a tokaji otthonnal, azok mind újabb
intézmények, óriási különbségként látnak, ott jóval másabbak a körülmények. Csak az igazság
kedvéért teszi hozzá, ez azért van, mert ez egy nagyon régi intézmény, de ennek éppen itt az
ideje, hogy rendbe rakják. További hozzászólás, kérdés hiányában azt a határozati javaslatot
teszi fel szavazásra, amit korábban felolvasott.
Döntési javaslat:
Tárgy: Szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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Támogatja a Szerencs, Bekecsi u. 10 szám alatti Idősek Otthona fenntartói jogának átvételére
vonatkozó szándékot.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvételhez szükséges tárgyalásokat indítsa el..
Utasítja a jegyzőt, hogy a feladatátvételhez szükséges gazdasági és jogi feltételeket vizsgálja
meg, majd a megállapodást az aláírást megelőzően terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal illetve 2014. június 30.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
70/2014. (III.27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
Támogatja a Szerencs, Bekecsi út 10. szám alatti Idősek Otthona fenntartói jogának átvételére
vonatkozó szándékot.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvételhez szükséges tárgyalásokat indítsa el.
Utasítja a jegyzőt, hogy a feladatátvételhez szükséges gazdasági és jogi feltételeket vizsgálja
meg, majd a megállapodást az aláírást megelőzően terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
azonnal, illetve 2014. június 30.

Koncz Ferenc polgármester szünetet rendel el. A szünetet követően a testület 8 fővel, az
elfogadott napirend szerint folytatja munkáját.
11. Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
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Szerencs Önkormányzata a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet által
gondoskodik több szociális alapszolgáltatást jelentő kötelező feladatáról.
Az intézetnek telephelye van jelenleg, Szerencs, Dobó Katica u. 24. szám alatt, ahol nappali
szociális ellátás és étkeztetést biztosítanak.
Az elhelyezésre szolgáló inatlan egy helyi vállalkozóé. A szerződésben rögzített feltételek
mindkét felet erősen megkötötték, ezért igyekeztek változtatni a konstrukción. A vállalkozó
megvásárolta a Szerencs, Arany J. u. 6/1. szám alatti ingatlant. Megkereste az
önkormányzatot, hogy a jövőben a fenti ingatlanon kíván használati jogot biztosítani a
szociális feladatok ellátásához. Az épület felújításra szorul. Azonban abban a szerencsés
helyzetbe kerülhet az Önkormányzat, hogy a felújításra során érvényesíteni tudja a szociális
feladatellátáshoz szükséges kritériumok figyelembevételét, ezáltal az új telephelyen növelni
tudja az ellátást igénybevevő idősek komfortérzetét. Az ingatlant akár választási feladatok
ellátására is használhatnánk, mert a jelenlegitől eltérően a terület Szerencs belterületén
található.
A Vállalkozó kérte, hogy a szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy az Önkormányzat viseli az
épülethez kötődő közszolgáltatási kiadásokat. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy gazdasági tartalékképződése esetén megvásárolja az ingatlant.
Tisztelt Képviselő – testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni
szíveskedjenek!
Koncz Ferenc polgármester felkéri Sipos Attila igazgatót, ismertesse a lényeget röviden.
Sipos Attila igazgató: Mint ahogy az előterjesztésben is látható, a Szerencs Dobó Katica út
24. sz. alatti Idősek Klubjának az épületéről van szó, ismertebb nevén a Fecskési Idősek
Klubja, amely jelenlegi helyén, az ottani vállalkozónak a telephelyén található. Az ottani
vállalkozónak az épületre szüksége van, ezért olyan megállapodás születet, hogy ő vásárol
egy másik ingatlant Szerencs település részen, amely ingatlant megtekintettek az
önkormányzat részéről. Ezt adná át használatba arra a célra, amely célt az előző ingatlan is
most szolgál, tehát az Idősek Klubja használatára. Ennek az előterjesztése van előttük, amihez
egy módosítás érkezett.
Koncz Ferenc polgármester: Ez egy régóta problémás terület a városban. A Fecskési Idősek
Napközi Otthona egy gazdasági egység területén van, ezt így örökölte meg az önkormányzat,
viszont ez nem egy egészséges állapot, és az ott működő gazdasági társaság részéről kapták
ezt az ajánlatot. Ők vásárolnak egy ingatlant, amiben még most egy utolsó kis módosítást
kellett tenniük, ez az ingatlan a jelenlegi állapotában nem felel meg minden szempontból
azoknak a működési követelményeknek, amelyek szükségesek egy ilyen idősek napközi
otthona működtetéséhez. Itt felújítási, átalakítási költségek jelentkeznek. Az átalakítás
költségeit szóbeli megegyezésükben magára vállalta a gazdasági egység tulajdonosa, és abban
egyeztek meg, hogy az önkormányzat a későbbiek során, esetleg ezt az ingatlant, amikor
megvásárolja, ennek a felújításnak, illetve átalakításnak a költségeit érvényesítheti az ingatlan
árában. Úgy véli, hogy ez egy korrekt, tisztességes megállapodás, ez mind a két félnek
előnyökkel jár, az önkormányzat számára is és a jelenleg ott működő gazdasági társaság
számára is. Ez a megállapodás lényege. Ismerteti a határozati javaslatot, hogy mindenki
számára legyen világos és érthető, hogy miről van szó. Hozzáteszi, a jövőben nem zárkóznak
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el, nyilván ez egy későbbi tárgyalásnak a tárgya. A megvásárlási lehetőség időben nincs
meghatározva.
Heves János képviselő már érti, tehát az ingatlan marad az ő tulajdona, s kapunk egy
felhatalmazást a bérletre.
Koncz Ferenc polgármester: Igen, így van. Tudni kell, hogy a jelenlegi idősek otthoni
működés különböző pályázatokban akadályozza ezt a gazdasági társaságot. Emiatt hozzák ezt
a döntést, a Szerencsi Fecskési Idősek számára az új helyszínen biztosítunk lehetőséget, ő
meg tud működni a saját területén zavartalanul. Kéri, aki ezzel a határozati javaslattal
egyetért, szavazzon.
Döntési javaslat:
Tárgy: Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Hozzájárul a használati szerződés megkötésére a Szerencs, Arany János u. 6/1. szám alatti
ingatlanra a Belovecz és Társa Kft.—vel, aki vállalja az érintett ingatlan felújítási költségeit,
azzal, hogy a felújítás során maradéktalanul érvényesítésre kerülnek a feladatellátáshoz
szükséges követelmények.
Utasítja a polgármestert, hogy a felújításhoz és a szerződés megkötéséhez szükséges
tárgyalásokat folytassa le.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatlan időtartamra szóló használati jogot biztosító
megállapodást készítse elő, azzal, hogy az ingatlan rezsiköltségei az Önkormányzatot terhelik.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy megfelelő gazdasági kondíciók mellett a jövőben nem
zárkózik el az ingatlan megvásárlásától.
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet Alapító Okiratának módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé,
továbbá az intézet működési engedélyéhez szükséges eljárást kezdeményezze az illetékes
kormányhivatalnál.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. szeptember 30.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
71/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Hozzájárul a használati szerződés megkötésére a Szerencs, Arany János u. 6/1. szám alatti
ingatlanra a Belovecz és Társa Kft-vel, aki vállalja az érintett ingatlan felújítási költségeit,
azzal, hogy a felújítás során maradéktalanul érvényesítésre kerülnek a feladatellátáshoz
szükséges követelmények.
Utasítja a polgármestert, hogy a felújításhoz és a szerződés megkötéséhez szükséges
tárgyalásokat folytassa le.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatlan időtartamra szóló használati jogot biztosító
megállapodást készítse elő, azzal, hogy az ingatlan rezsiköltségei az Önkormányzatot terhelik.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy megfelelő gazdasági kondíciók mellett a jövőben nem
zárkózik el az ingatlan megvásárlásától.
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet Alapító Okiratának módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé,
továbbá az intézet működési engedélyéhez szükséges eljárást kezdeményezze az illetékes
kormányhivatalnál.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
folyamatos, legkésőbb 2014. szeptember 30.

Különfélék
A képviselői tiszteletdíjak felajánlása
Koncz Ferenc polgármester a képviselői tiszteletdíjak felajánlása napirendi pontok kapcsán
felkéri dr. Barva Attila jegyző urat az előterjesztésre.
Dr. Barva Attila jegyző: Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy az utóbbi rendkívüli
testületi ülés legvégén a polgármester egy kéréssel fordult a képviselőkhöz, és akkor
mindenki itt szóban megerősítette, egyetértett abban, hogy a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncegyüttest egyhavi összegével támogatja, ismerteti azt a határozati javaslatot,
amelynek keretében ehhez hozzá is járulhatnak:
Koncz Ferenc polgármester kiegészítésként elmondja, a képviselői tiszteletdíj
nagyságrendjében a polgármester is a fizetéséből felajánl. A Bekecs Néptáncegyüttes
megdöbbentő létszámmal dolgozik, kb. 200 gyerek képzése folyik, egészen meghökkentően
magas színvonalon. Úgy gondolja, hogy ez a jövő tekintetében is példaértékű lehet az ő
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számukra, vagy követendő is, de ez egy másik kérdés. Egy viszonylag nagy létszámú
együttest mozgatnak ezen a bizonyos, mindenki által ismert „Fölszállott a páva” név alatt futó
nagy kulturális műsorban, aminek a színvonala hihetetlenül magas. Ők ott nagyon szépen
szerepelnek. Úgy gondolja, hogy nekik, mint Nyárádszereda testvértelepülésének ilyen
gesztus, majdhogy nem erkölcsi kötelességünk. Köszöni a képviselő-testületnek a teljesen
egyhangú támogatását ebben az ügyben. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
Döntési javaslat:
Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak
átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak 1 (egy) havi összegét Szerencs Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz
átcsoportosít, mely összegből a képviselők 1 havi összeget a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncegyüttes javára ajánlanak fel.
Továbbá dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek 1-1 havi költségtérítésüket, azaz 40
eFt-ot, illetve 30 eFt-ot, és Koncz Ferenc polgármester a leszámfejtett fizetéséből 40 eFt-ot
ajánl fel, így Szerencs Város Önkormányzata a Bekecs Néptáncegyüttest 290 eFt-tal
támogatja.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

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

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
72/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak átcsoportosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi képviselői tiszteletdíjak
átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak 1 (egy) havi összegét Szerencs Város
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz
átcsoportosít, mely összegből a képviselők 1 havi összeget a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncegyüttes javára ajánlanak fel.
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Továbbá dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek 1-1 havi költségtérítésüket, azaz 40
eFt-ot, illetve 30 eFt-ot, és Koncz Ferenc polgármester a leszámfejtett fizetéséből 40 eFt-ot
ajánl fel, így Szerencs Város Önkormányzata a Bekecs Néptáncegyüttest 290 eFt-tal
támogatja.
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felajánlása
Dr. Barva Attila jegyző: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester úr a márciusi költségtérítéséből
20.000 Ft-ot az SZVSE Sakk Szakosztályának, a Zempléni Sakk Kupa megnevezésű
rendezvénynek a támogatására kíván felajánlani, további 20.000 Ft-ot pedig a Szerencsi
Művelődési Központ Motoros Klubjának a szervezési költségeire. Ehhez is kéri a képviselőtestület támogatását.
Koncz Ferenc polgármester kéri a képviselőket, aki az elhangzott javaslattal egyetért,
szavazzon.
Döntési javaslat:
Tárgy: dr. Egeli Zsolt költségtérítésének felajánlása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi alpolgármesteri
költségtérítés felajánlásához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület dr. Egeli Zsolt alpolgármester költségtérítése 1 (egy) havi összegét
Szerencs Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a személyi kiadásokból a
dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből az alpolgármester az alábbi szervezetek
javára ajánl fel:
- Szerencs Város Sportegyesülete Sakk Szakosztálya részére
a Zempléni Sakk Kupa rendezvény támogatására
20.000 Ft
- Szerencsi Művelődési Központ Motoros Klubjának
szervezési költségeire
20.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

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

9 fő
8 fő
8 fő
8
0
0
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
73/2014. (III. 27.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: dr. Egeli Zsolt költségtérítésének felajánlása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi alpolgármesteri
költségtérítés felajánlásához az alábbiak szerint hozzájárul:
A Képviselő-testület dr. Egeli Zsolt alpolgármester költségtérítése 1 (egy) havi összegét
Szerencs Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a személyi kiadásokból a
dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből az alpolgármester az alábbi szervezetek
javára ajánl fel:
- Szerencs Város Sportegyesülete Sakk Szakosztálya részére
a Zempléni Sakk Kupa rendezvény támogatására
20.000 Ft
- Szerencsi Művelődési Központ Motoros Klubjának
szervezési költségeire
20.000 Ft
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Osztály vezetője
2014. évi költségvetés módosításával egyidőben

Tájékoztató a polgármester illetményének felhasználásáról
Dr. Barva Attila jegyző:
A támogatás megnevezése, 2013. január, március hó, Kápolna építés: 164.000 Ft, Jézus
szobor helyreállítás: 200.000 Ft, Szerencsi Polgárőr Egyesület: 77.000 Ft, Szerencsi
Tehetségekért Bolyai 50.000 Ft, Szerencs és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány Bodnár
Ferenc emlékére: 50.000 Ft, Rákóczi Iskola Segítő Alapítvány 50.000 Ft, Szerencsi
Mozgáskorlátozott Egyesület: 30.000 Ft, Szerencsi Férfikar 90. évi évfordulójára: 90.000 Ft,
Tánc világnapja rendezvény: 50.000 Ft, Öreg a Nénikéd Klub: 20.000 Ft, Szerencsi
Bölcsisekért Alapítvány: 30.000 Ft, Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapítvány: 30.000 Ft, Cini
Táncstúdió: 20.000 Ft, Szerencs Város Sportegyesülete – birkózás táborozás: 30.000 Ft,
Napsugár Óvoda Gyermekekért Alapítvány: 50.000 Ft, Bocskai István Gimnázium
Alapítvány: 50.000 Ft, Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. – járda építésre: 41.000 Ft. Ez
összesen: 1.032.000 Ft.
A következő időszak: április és július hó: Református Egyház – fűtés költsége: 30.000 Ft,
Szerencs Város Népi Díszítő Művészeti Kör: 40.000 Ft, Szerencsi Polgárőr Egyesület 24.000
Ft, Tárogatós: 20.000 Ft, Nyárutó Nyugdíjas Klub: 50.000 Ft, Kiss Attila Alapítvány –
Csokoládé Fesztivál: 150.000 Ft, Iskola kezdési támogatás (füzet, könyv): 448.000 Ft, Német
Kisebbség Önkormányzat – családi nap: 100.000 Ft, Városi Nyugdíjas Klub – Rozsnyó:
100.000 Ft, Öreg a Nénikéd Klub: 60.000 Ft, Életmentési Alapítvány – BAZ Megyei
Szerencsi Mentőállomása: 100.000 Ft, NOVA Táncstúdió: 50.000 Ft, Szerencs Város
Sportegyesület – birkózás táborozás: 24.000 Ft, Kiss Attila Alapítvány – olvasottsági
versenye: 100.000 Ft, Szerencsi Fiúk Hagyományőrző és Kulturális Egyesület: 50.000 Ft,
Goldens Egyesület – országos verseny: 30.000 Ft. Ez összesen: 1.376.000 Ft-ot tett ki.
A következő időszak: augusztustól – 2014. januárjáig: Református Egyház költségei. 60.000
Ft, Cini Táncstúdió: 50.000 Ft, Rákóczi Iskola Segítő Alapítvány: 50.000 Ft, Bocskai István
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Gimnázium Alapítványa: 50.000 Ft, Hegyalja Pedagógus Kórusért Alapítvány: 20.000 Ft,
Fanfár Egyesület: 20.000 Ft, Szerencsi Tehetségekért Bolyai Alapítvány: 50.000 Ft, Szerencsi
Polgárőr Egyesület: 60.000 Ft, Szerencsi Rászorultakért Alapítvány – iskolakezdési
támogatás: segélyek: 956.000 Ft, Hímző Szakkör: 30.000 Ft, Asoc Corala Bocskai Cantuale
Énekegyüttes, Marosvásárhely: 30.000 Ft, Óvodai eszközök vásárlása: 100.000 Ft, Városi
Nyugdíjas Klub: 50.000 Ft, Óvodai eszközök német csoportjának: 50.000 Ft, Kiss Attila
Alapítvány – Vértanú futás: 50.000 Ft, Tanulmányokat folytatók, jegyzettámogatására:
150.000 Ft, Szülői összefogás, sport és egészség megőrző Egyesület, birkózó mezek
hímzésére: 50.000 Ft, Parlamenti látogatás költsége a Kiss Attila Alapítvány keretén belül:
144.000 Ft, Polgármesteri Hivatal Szerencs részére (külön köszönjük): 92.256 Ft. Ez
összesen: 2.062.256 Ft.
Dr. Takács István képviselő gyönyörűnek tartja a felolvasást, már ami a tartalmát illeti, de
felteszi a kérdést, miből tartja el polgármester a családját.
Koncz Ferenc polgármester: Eddig volt országgyűlési képviselői fizetése, nyilván,
mindenki emlékszik rá, abban a pillanatban, ahogy a képviselősége befejeződik, azt mondta,
amíg képviselő, addig nem vesz fel polgármesteri fizetést. Nyilvánvaló dolog, hogy a
képviselőség befejezésével, fel kell, hogy vegye a polgármesteri fizetést, mert az érdekes
lenne, ha teljesen fizetés nélkül végezné a munkáját. Ez történik, ezt annak idején vállalta,
ehhez tartja magát. Ez az összeg már el lett költve.
Dr. Gál András képviselő megköszönte a gimnázium nevében a 2x50.000 Ft-ot, de arra kér
minden képviselőt, mivel 60 éves a Bocskai István Katolikus Gimnázium, erre könyvet
szeretnének kiadni, rendezvény sorozat lesz, ahogyan a Bekecs Néptáncegyüttest is
támogatták, egy havi jövedelemmel a Bocskai Gimnáziumot is meg tudnák a későbbiekben
támogatni.
Tájékoztató a 2014-es városnapi ünnepségekről
Koncz Ferenc polgármester a téma kapcsán a következőre hívja fel a képviselő-testület
figyelmét és tájékoztat mindenkit, hogy április 20-a most Húsvét, s emiatt, most április 25-én
vagy 26-án kerülne megtartásra az ünnepi testületi ülés. Hogy pontosan mikor lesz, attól is
függ, hogy a kormányzat részéről ki az, aki itt majd meg tud jelenni az ünnepi ülésen. A
városnapi ünnepségek szervezése megkezdődik, csak az ünnepi testületi ülés pontos
időpontjáról az április 17-i ülésen fogja a képviselő-testület elé tárni és elmondani a végső
javaslatot ezzel kapcsolatosan.
Dr. Bobkó Géza képviselő megköszöni a városvezetésnek, hogy a Rákóczi út 51. sz. alatt 5
rendelőt teljes egészében kifestettek, felújítottak, és az ügyelet helyiségeit, valamint a Jókai
úti rendelőt és a tanácsadót is. Eddig nem nagyon volt példa arra, hogy mindenféle felszólítás
nélkül a város ezt most felújította. Egészségügyi festés, meszelés, mindenki, amilyen színre
szerette volna. Ez a megújulás most minden orvos kollega nevében köszönetet érdemel. A
másik felvetését, korábban már Takács képviselő úr is felvetette többször. A város
központjában van a Kisboldog-asszony templom és annak a harangtornyában van az óra.
Benne is megfogalmazódott az, nem lehet, hogy az az óra ne működjön, és hogy óránként ne
legyen valami jelzése. Azt javasolja a testületnek, hogy csináltassa már meg ezt az órát,
működjön. Az egy dolog, hogy elkezdődött erre a gyűjtés, nem tudja annak mikor lesz vége, s
mikor lesz működő óra. Javasolja, hogy vállalja fel a testület, szavazza meg, hogy azt a pénzt
biztosítsák az óra felújítására. Itt az idegenforgalmi szezon, s nemcsak a hívő emberek, hanem
minden polgár, a turisták, mindenki, aki arra jár, azt látja majd, hogy óránként működik az
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óra. Azt gondolja, hogy ez városi érdek. Más városokban olyan szépen hangzik. Javasolja,
határidőn belül, például 3 hónapon belül csináltassák meg, fizessék ki, működjön már az óra.
Ez a városnak egy szimbóluma.
Koncz Ferenc polgármester megbízza a jegyzőt azzal, hogy intézkedjen a tekintetben, hogy
legalább mérjük fel, hogy az mennyibe kerül. Ha már a templom tornyáról szó esett, szólni
kíván a másik templomról, a Munkás Szent József tetőzetéről, amit bizony megbontott a szél.
Elmondja, hogy a Szivárvány Kft. az első szóra megjelent ott, és a gyors javításokat
elvégezték. De könnyen lehet, hogy ott a tetőszerkezetbe egy erőteljesebb, hathatósabb
beavatkozást kell majd tenni, mert tart attól, hogy ott némely tetőléc meg is roggyant. Arról is
tájékoztatták, hogy ráadásul a templom kis esési szöge miatt visszaszivárog a cserepek alá a
víz. Könnyen lehet, hogy ott meg kell vizsgálni annak a templomnak a tetőszerkezetét. Arról
tájékoztatni kívánja a képviselő testületet, hogy a Görög Templom nyert egy kis támogatást
arra, hogy a templom tetőszerkezetét rendbe tudják hozni a jövőben, mert az volt az egyetlen
egy, a történelmi egyházak közé sorolható templomuk, ahol felújítás igazából az elmúlt
időszakban nem történt. Ezeket meg fogják tenni. Kérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa egy
bizonyos időn belül erről, nyilván fel kell kutatni bizonyos szakembert, aki tud erről
véleményt mondani, hogy mennyiért lehet rendbe tenni azt.
Heves János képviselő: Ezelőtt hónapokkal felvetett egy olyan kérdést, hogy őt megkeresték
a Bakó József utcán lakók a Ravatalozó mellett lezúduló víz megfogásával kapcsolatban.
Akkor az a válasz hangzott el, hogy a Kft. fogja megcsinálni, egy csapdát fog oda beásni és
ráccsal ellátni. Nem tudja, hogy ez hogy áll, mivel nem volt abban az utcában mostanában.
Viszont az utcából hamarosan felhívják őt, s nem tud nekik mit mondani, mert nincs róla
információja. A másik kérdés a szigetelő gyárral kapcsolatos, mivel többen megkérdezték már
őt erről, s nem tudott információt adni nekik. Nem hiszik el neki, hogy nem tudja, mi van
ezzel, mert tényleg nincs információja, fog épülni, nem fog, hogy áll, mi van vele, erről kért
tájékoztatást.
Koncz Ferenc polgármester: a Bakó utcában elkezdődtek a munkálatok. Vártak arra az
időre, amikor megkezdhetnék a munkát, nagyobb biztonsággal. A rácsok készülnek, mert ott
hiányoztak rácsok, s az volt a legfőbb probléma. Reméli, hogy rövid időn belül ki is tudják
helyezni őket. Szerinte azok a bizonyos csapdák és beavatkozások, amiket utólagos
munkaként el kell végezni az utcában, rövid időn belül azok is meg fognak történni. Úgy véli,
hogy megkezdődött és folyamatosan történik annak az utcának a rendbetétele. Más tervei is
vannak, de arról még nem beszélt, mert majd a nyárra tartozik. Biztosan észrevették, hogy a
Gyár úttal párhuzamos szerviz utakon is megkezdődött a munka, ott már a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. elkezdte a szegélyköveket elhelyezni, megtörtént az a fajta
előkészítő munkasorozat, amely szükséges ahhoz, első lépésként, hogy ott majd a térkövezést
meg tudják kezdeni. Ilyesmiben gondolkodik a település más egyéb utcáin is. Nagy
mennyiségben készül a térkő. Ami pedig a szigetelőanyag gyárat illeti, elmondja, tegnap
Budapesten járt ez ügyben, ma külföldi tárgyalása van, a szigetelőanyag gyár egyik
munkatársa úgyszintén ugyanabban a kérdésben, amiben ő Budapesten járt. Nem tudta
pontosan megmondani, hogy mikor fog elkezdődni a beruházás. Azok a feltételek, amik
rendelkezésre álltak, most is rendelkezésre állnak, ellenben amelyek nem álltak rendelkezésre,
azok még mindig nem állnak rendelkezésre. Itt egészen konkrétan a banki pénz az, ami a
háttérben van, ami nagy összeg. A 11,5 milliárdos beruházás, amiből van kb. 2 milliárd Ft
magántőke, és 2,5 milliárd Ft pályázati támogatás. Mindenki ki tudja számolni, mi az, ami
hiányzik. Most éppen egy újabb befektető keresése folyik. Ebben az önkormányzat vezetése,
kb. heti 2-3 munkanapot fektet bele munkaként, mert különben ez már rég elment volna.
Nagyon nehéz ekkora bankkölcsönt szerezni a mostani világban. Aki valamelyest is mozgott
a gazdasági életben, pénzvilágban, az jól tudja, hogy rettenetesen nagy pénz a mostani
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életben. Az igazság az, s ezt Heves képviselő úr jobban tudja, mint ő, hogy 7-8 évvel ezelőtt,
egy ekkora összegű banki hitelt sokkal egyszerűbb volt megszerezni, mint most, mivel most a
teljes pénzügyi világ be van fagyva, nemcsak Magyarországon. A 2008-as pénzügyi krach óta
gyakorlatilag ez a helyzet tapasztalható az egész világon. Ez az, ami akadályozza őket, de
nem történt semmi olyan, ami a beruházás meghiúsulását mutatná. Most megmondaná, ha így
állna a helyzet. Mindent megtesznek azért, hogy az építkezést meg tudják kezdeni. További
hozzászólás, kérdés hiányában megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont
hiányában az ülést berekeszti.
Megtárgyalt napirendek:
1. Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi munkatervének
elfogadása
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítása
5. A polgármester 2014. évi szabadságtervének jóváhagyása
6. Éves belső ellenőrzési terv módosítása
7. Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme
8. Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának
módosítása
9. Közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása
10. Szándéknyilatkozat intézmény fenntartói jogának átvételére
11. Javaslat bérleti szerződés megkötésére
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

dr. Gál András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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