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Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testülete 2008. július 2-án 

tartott rendkívüli ülésének nyilvános részéről 
 
 
Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, 
Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, 
dr. Takács István, Vaszily Miklós, Visi Ferenc  
 
Távollévők: Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Uray Attiláné  
 
Meghívottak:  
dr. Bíró László    - címzetes főjegyző  
dr. Gadóczi Bertalan    - aljegyző  
dr. Ináncsi Tünde    - jogi referens  
Tóth István     -Szerencsi Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója  
Sárkány László    - Szerencsi Hírek főszerkesztője  
Árvay Attila     - Szerencsi Hírek szerkesztője  
Fodor Zoltánné    - jegyzőkönyv-vezető 
 
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 14 jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd a jegyzőköny-hitelesítő személyére. 
Szavazásra bocsátja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője dr. Takács István legyen.  
 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
123/2008. (VII. 2.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. július 2-i üléséről készülő jegyzőkönyv 
hitelesítőjévé dr. Takács István  képviselőt választja meg.  
 
 
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 14 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
 
124/2008. (VII.2.) Öt. 
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. július 2-i rendkívüli ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  
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Napirend: 
1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére benyújtandó pályázat megtárgyalására    
 Előadó:  dr. Gadóczi Bertalan aljegyző 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
2.) Tájékoztató az állami támogatással épült lakásokkal kapcsolatos építéshatósági feladatellátásról 
 Előadó:  dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
3.)   A Szerencsi Városüzemeltető Kht. non-profit gazdasági társasággá történő átalakítása - 
taggyűlés   
 Előadó:  Tóth István ügyvezető igazgató   
 
 
 

1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére benyújtandó pályázat 
megtárgyalására    

 
Dr. Gadóczi Bertalan elmondja, hogy az előterjesztésben leírta és megindokolta, hogy miért 
akarják a pályázatot benyújtani, mely az elektronikus közigazgatáshoz és annak 
előkészítéséhez kapcsolódik. A kormányzati szándék szerint a Ket. 2010-től kötelezővé teszi 
az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtését a helyi közügyek szintjén is. Ennek 
megvalósításához azonban komoly technikai fejlesztés szükséges, amit önerőből az 
önkormányzatok többsége nem tud megvalósítani. A pályázat támogatási aránya magas, 92%, 
a benyújtás első szakaszának határideje: 2008. július 15.  
 
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Visi Ferenc: Hírekből úgy hallotta, hogy nem sikerült a közigazgatást megfelelően 
szabályozni, ezért attól tart, hogy megelőzik az Országgyűlés döntését.  
 
Dr. Gadóczi Bertalan: Amire képviselő úr céloz, az a közigazgatási hivatalok helyzete. A 
pályázat a közigazgatási eljárási törvényhez kapcsolódik, mely hatályos és rendelkezéseit 
alkalmazzák. Ez a törvény rendelkezik az elektronikus ügyintézésről is, s a pályázat erre 
vonatkozik. A pályázaton nyert összegből kívánják megvalósítani a Polgármesteri Hivatalban 
az elektronikus ügyintézés feltételeit.  
 
Rónavölgyi Endréné további kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
125/2008. (VII.2.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az aljegyző előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi 
döntést hozza:  
 
„A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” ÁROP-1.A.2 pályázati kiírásnak megfelelően 
pályázatot nyújt be az „A” komponensre.  
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A project megvalósítási költsége:  21.739.130 Ft,  
az igényelt támogatás összege:  20.000.000 Ft,  
sajáterő:       1.739.130 Ft.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a pályázat 
benyújtására, és sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2008. július 15.  
Felelős:  Rónavölgyi Endréné polgármester  
 
 

2.) Tájékoztató az állami támogatással épült lakásokkal kapcsolatos építéshatósági 
feladatellátásról 

 
Dr. Bíró László: A médiában jelentős negatív szerephez jutott az építési hatóság az állami 
támogatásból épült lakások ügyében. 2005/2006-ban volt öt olyan lakásépítés a rendelkezésre 
álló adatok szerint, ahol az építési osztály vezetője nem tartotta be az előírásokat. Olyan 
állami támogatásból épült lakások kaptak használatbavételi engedélyt, amelyek nem feleltek 
meg a jogszabályi előírásoknak. A figyelmüket erre ráirányította a Közigazgatási Hivatal által 
lefolytatott vizsgálat, melyet tavaly november-decemberben folytattak le. Ebben az időben 
értesültek arról, hogy büntetőeljárás is indult ezekben az ügyekben. 2008. január 31-én kapott 
meg a rendőrségtől egy jegyzőkönyvet, mely szerint gyanúsítottként hallgatták meg az építési 
osztály vezetőjét. Még ezen a napon fegyelmi eljárást indított ebben az ügyben, melyet 
ugyanazon a napon fel is függesztett, büntetőeljárásra tekintettel. A büntetőeljárás jogerős 
befejezését követően kell a munkáltatónak a fegyelmi felelősséget vizsgálnia és döntenie. 
Időközben új fejlemények történtek az ügyben, és emiatt ma, mint a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 52. §-a alapján a 
fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselőt az állásából felfüggesztette. A fegyelmi eljárás a 
büntetőeljárás befejezéséig szünetel.  
 
Rónavölgyi Endréné: Az elhangzott ismeretek nyilvánosak, de ha az érintett személyére 
vonatkozó egyéb kérdések merülnének fel, akkor zárt ülést kell elrendelnie, mivel nem állt 
módjukban megkérdezni Csanádi Bélát, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a témát nyilvános 
ülésen tárgyalják meg. Megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e ilyen jellegű kérdéseket 
feltenni? Mivel több képviselő is jelzi ilyen irányú szándékát, zárt ülést rendel el, s a nyílt 
ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                     címzetes főjegyző          polgármester 

 
 

Dr. Takács István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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