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SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL 

JEGYZŐKÖNYV 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2010. október 29-én 11,00 órától tartott rendkívüli üléséről 

Jelen vannak: Dr. Bobkó Géza, Dr. Egeli Zsolt, Dr. Gál András, Heves János, Kiss Attila, Koncz
Ferenc, Nyiri Tibor, Dr. Takács István

Távol lévő: Visi Ferenc

Meghívottak:
dr. Gadóczi Bertalan     - jegyző  
dr. Barva Attila   - aljegyző  
dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos
dr. Hajdú Zsuzsanna   - SzTcKT munkaszervezet vezetője  
dr. Árvay László - kistérségi referens
Árvay Attila - Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné - Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető  

Koncz Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket. Ismerteti, hogy a rendkívüli ülés összehívására 
egy pályázat beadása miatt van szükség, amely nem kerül pénzébe a városnak, viszont 1-2
munkahely teremtésére lehetőséget ad. Úgy gondolja, rossz döntés volna a részükről, ha ezt a 
pályázati lehetőséget elszalasztanák. Javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Takács István
legyen, mellyel a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi
határozatot hozza:

143/2010. (X.29.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. október 29-ei 11,00 órától tartott rendkívüli üléséről 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Takács István képviselőt választja meg.  

Koncz Ferenc javaslatot tesz a napirendre, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

144/2010 (X.29)
HATÁROZAT
Tárgy: Napirend elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2010. október 29-ei, 11,00 órától tartott rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend:

1.) TÁMOP 5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért (2. 
komponens) pályázat benyújtása
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Koncz Ferenc: A pályázaton belül a mélyszegénységben élőket képeznék, és Szerencs ehhez az 
akcióterülethez csatlakozik. A város számára anyagi megterhelést nem jelent, viszont az
elkövetkező 3 évben mód nyílik kisebb számú munkahelyteremtésre. Úgy gondolja, ha nem is nagy 
számban, de minden munkahelyteremtő beruházásra szükség van, így ne szalasszák el ezt a 
pályázati lehetőséget.  

Kiss Attila ismerteti, hogy 180 millió Ft pályázati összeg elnyeréséről van szó, amelyben 6 
település vesz részt. A konzorcium vezetője Szerencs lenne a 4 harangodi település és Mezőzombor 
részvételével. Fontos tudni a pályázatról, hogy 100% támogatottságú. A pályázat szerint 15%
mértékig lehet fejlesztéseket megvalósítani, amely a pályázati összeget figyelembe véve 27 millió
forintot tesz ki. Ez eszközbeszerzést, és épület felújítást foglalhatja magába. A projekt
munkahelyteremtést is tartalmaz, amelyhez vezetők is kellenek, így projektmenedzser, szakmai 
vezető, pénzügyi vezető és adminisztrátor. A sürgősséget az indokolja, hogy a pályázat beadási 
határideje október 31. Kezdeményezték a beadási határidő 30 napos meghosszabbítását, azonban ha 
a mai nap folyamán nem érkezne meg a meghosszabbításról szóló döntés, akkor legkésőbb vasárnap 
be kell nyújtani a pályázatot.

Koncz Ferenc: Alpolgármester úr arra célzott, nem biztos, hogy a pályázat meghosszabbítását
engedélyezni fogják.

Dr. Bobkó Géza a pályázat beadásával egyetért, és azt szeretné kérdezni, vagy amennyiben a
pályázat tartalmazza akkor megerősíteni, hogy olyan szervezetek, akik foglalkoznak a 
mélyszegénységben élőkkel bevonásra kerülnek-e? Úgy gondolja, a cigány kisebbségi 
önkormányzatot be kellene vonni a program végrehajtásába, illetve a városban működő szociális 
alapszolgáltatásban működő munkatársakat, hiszen ők foglalkoznak a mélyszegénységben élőkkel.  

Dr. Gál András: Szerencs mellett 5 település lett bevonva a pályázatba, ezért azt szeretné
megtudni, hogy a pályázati támogatás milyen arányban oszlik meg a települések között?

Kiss Attila ismerteti: Kimunkált terve van a pályázatnak, hogy milyen célra mennyi összeget
fognak felhasználni. A bontást nem látta, hogy ezen belül mennyi Szerencsé és mennyi
Mezőzomboré, de ez a pályázat beadásáig ki fog derülni. Szerencs bevonására azért volt szükség, 
mert a konzorciumnak fel kell mutatnia legalább 5000 hátrányos helyzetben élőt, így ha Szerencs 
nem csatlakozik, akkor a pályázatot nem tudják beadni. Az irányítási jogokat és a felhasznált pénz
arányos részét kapják majd. Nem biztos, hogy lakosságszám arányosan kapják az összeget, mert
megnézik, hogy adott településen mennyi hátrányos helyzetű ember él, és a hátrányos helyzetű 
emberek arányában kapják meg a pályázatot. A másik, hogy van egy konzorciumi partnere a
településeknek, ez pedig a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felmerült a Városgazda 
Nonprofit Kft neve is, mert sok a szociálisan rászorult a közcélú foglalkoztatottak között, de a
cégnek nincs 2 éves múltja, így nem lehet konzorciumi partner. A Városüzemeltető Kft alapító 
okiratában azok a célok is megfogalmazásra kerültek, amelyek a pályázatnak is fő céljai, így a mai 
nap nem kell az alapító okiratot módosítani. Úgy gondolja előnyös, ha nem idegen, hanem az 
önkormányzat tulajdonában lévő céget vonnak be a pályázatba.  

Koncz Ferenc: A pályázatban Szerencs lesz a gesztor. Javasolja, hogy támogassák a pályázat
beadását, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

145/2010. (X. 29.)
HATÁROZAT
Tárgy: TÁMOP 5.1.3.-09/2 pályázat benyújtása, akcióterülethez csatlakozás
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és a következő döntést hozza:  

Szerencs Város Önkormányzata a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft-vel konzorciumban 
pályázatot nyújt be a TÁMOP 5.1.3.-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 
integrációjáért” című pályázati kiírásra.  

Szerencs Város Önkormányzata csatlakozik a projekt akcióterületéhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés megkötésére, a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Felelős:  Polgármester  
Határidő:  2010. október 31.  

Koncz Ferenc további napirendi pontok hiányában az ülést berekeszti.

K.m.f.

Dr. Gadóczi Bertalan sk. Koncz Ferenc sk.
              jegyző     polgármester 

dr. Takács István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


