Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.226-9/2013/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 16-án,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Kiss Attila, dr. Korondi Klára,
Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan távollévő: dr. Bobkó Géza, Heves János, dr. Takács István képviselők
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
Dr. Borbély Zsuzsanna
- járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Keresztesi János
- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője
Nácsa Bálint
- tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Krajnyák István
- Szerencsi Járásbíróság elnöke
Dr. Fafula Miklós
- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László
- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné
- Városfejlesztési Osztály vezetője
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője
Majoros Miklósné
- az Adóügyi Osztály vezetője
Király Judit
- közművelődési szakreferens
Árvay Attila
- Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csikja Sándorné
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kocsisné Szabó Beáta
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor
- a Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatója
Takács Mihály István
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Berecz Béla
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Vajtó Lászlóné
- a Pénzügyi Bizottság tagja
Zemlényi Zoltán
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Dr. Barva Attila
- jegyző
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Dr. Sável Katalin
Czakóné Szikszai Orsolya
Majoros Miklósné
Ráczné Váradi Éva

- aljegyző
- a Pénzügyi Osztály vezetője
- az Adóügyi Osztály vezetője
- a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója
- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője

Kocsisné Szabó Beáta
Tóth István
Szerencsi Hírek munkatársa
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Dr. Bobkó Géza, Heves János és dr. Takács István igazoltan vanak távol.
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Visi Ferenc képviselő legyen, mellyel a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

89/2013.(V.16.)Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 16-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirend
elfogadását.
Szám: 80.226-9/2013/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Képviselő-testülete
2013. május 16-án (csütörtökön)
13,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
t i s z t e l e t t e l m e g h í v o m.
Napirend:
1.) Működtetési és vagyonkezelői jogok átadása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2.) Helyi adóelőleg kérése – szóbeli előterjesztés (zárt ülés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
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Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
90/2013.(V.16.)Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 16-i rendkívüli
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
3.) Működtetési és vagyonkezelői jogok átadása
Előadó: dr. Barva Attila jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
4.) Helyi adóelőleg kérése – szóbeli előterjesztés (zárt ülés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
1. Működtetési és vagyonkezelői jogok átadása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként működő Egri Főegyházmegye a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületétől, más intézmények mellett a szerencsi
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola fenntartói és működtetői jogát kéri átadni a 2013/2014-es
tanévtől a Dr. Ternyák Csaba érsek úr által megalapítandó új intézmény jogszerű működtetéséhez
szükséges, az egyházi intézménynél történő továbbfoglalkoztatást vállaló munkavállalókkal, ingók,
valamint ingatlanok ingyenes használati jogával. A működtetői jogok átvétele céljából az Egri
Főegyházmegye megkereste Szerencs Város Önkormányzatát is.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25. napján hozott
80/2013.(IV.25) számú határozatával utasított az előkészítő eljárások és tárgyalások lebonyolítására.
A sikeres tárgyalások lebonyolítása érdekében ismételten szükséges a Képviselő-testület
felhatalmazása, mely során megerősíti szándékát arra vonatkozóan, hogy az oktatási intézmény
működtetői jogát át kívánja adni az Egri Főegyházmegyének. A tárgyalások sarkalatos pontja az
ingyenes használatba adás mellett, hogy mindkét felet kielégítő egyezség szülessen az ingatlan
esetleges, eseti hasznosításának lehetősége tárgyában, mely kérdést véglegesen az átadás-átvételi
megállapodás hivatott tisztázni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy célzott felhatalmazással utasítson
arra, hogy az utóbbi kérdésre vonatkozó tárgyalásokat 2013. május 30. napjáig folytassam le.
Tisztelt Képviselő-testület!

3

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Dr. Barva Attila jegyző ismerteti, hogy korábbi döntésében a képviselő-testület arra
utasította a polgármestert, hogy a működtetési jog átadásával kapcsolatos kérdéskörben
folytasson tárgyalásokat az Egri Főegyházmegyével május 30-ig, vagyis a következő
munkaterv szerinti ülés időpontjáig. Időközben megkeresés érkezett a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületétől, hogy a tárgyalásokat felgyorsítva a
dokumentumokat célszerű volna minél hamarabb megküldeni. Ezen kérésnek eleget téve arra
kérték az egyházmegyét, hogy személyes egyeztetésekre kerülhessen sor a május 30-i
időpontot megelőzően. A testület döntését még a mai napon továbbítani fogják az
érsekséghez. A tárgyalás során fontos kérdésekben kell még egyeztetni, ilyen a technikai
személyzet, az intézmény fűtési rendszere, illetve a pályázatokban érintett eszközök
átvételében is további egyeztetések szükségesek.
Dr. Korondi Klára képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslat elfogadását. A tárgyalás során külön kitértek az uszoda kérdéskörére is.
Koncz Ferenc polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Nagyon fontosnak tartja, hogy
a legapróbb részletekben is egyeztetni tudjanak.
Dr. Gál András képviselő: Van-e jelzálogjog bejegyezve az intézményre, vagy annak egy
részére, amely akadálya lehet az átadásnak? Ha május 31-vel történik az átadás, a
működtetéshez kapcsolódó érettségiztetés szeptember 1-jéig marad továbbra is az
önkormányzatnál? Most csak az épületről és azok részleteiről van szó?
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, mint ahogyan azt igazgató úr is pontosan tudja, a
teljes működtetési feladat átadásáról szó van. Amiben nem tudna választ adni, az az uszoda
kérdése, nem tudják még, hogy mi az egyház szándéka ezzel az egységgel. Meggyőződése,
hogy az egyház sincs minden információ birtokában. A jelzálogjogot érintő kérdést jogosnak
tartja, hiszen volt már példa a Hunyadi Iskola esetében arra, hogy emiatt hiúsult meg egy
pályázat az utolsó pillanatban. A kötvényt illetően vannak kötelezettségek, de ebben az
esetben a tulajdon nem kerül átadásra, csupán a működtetés.
Visi Ferenc képviselő bízik a rugalmas megoldásban.
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: működtetési jog átadására vonatkozó felhatalmazás
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István Gimnázium, és
Szakközépiskola működtetési jogát át kívánja adni az Egri Főegyházmegyének 2013. május 31-ei
határnappal.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalásokat, különös tekintettel az épület
vagyonkezelői jogának átadására, folytassa le.
Szerencs Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva támogató szándékát fejezi ki a Bocskai
István Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói jogának átadása tárgyában.
Határidő:
Felelős:

2013. május 30.
polgármester
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SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
91/2013.(V.16.)Öt.
Határozat
Tárgy: működtetési jog átadására vonatkozó felhatalmazás
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István Gimnázium, és
Szakközépiskola működtetési jogát át kívánja adni az Egri Főegyházmegyének 2013. május
31-ei határnappal.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalásokat, különös tekintettel az
épület vagyonkezelői jogának átadására, folytassa le.
Szerencs Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva támogató szándékát fejezi ki
a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói jogának átadása tárgyában.
Határidő:
Felelős:

2013. május 30.
polgármester

Koncz Ferenc polgármester a továbbiakban zárt ülést rendel el.
Nyilvános ülésen tárgyalt napirend:
- Működtetési és vagyonkezelői jogok átadása
K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Visi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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