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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.226-21/2013/IHO  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. december 19-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Koncz Ferenc, dr. Korondi 
Klára, Kiss Attila, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: Heves János képviselő 
 
Meghívottak:  
Dr. Barva Attila   - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Dr. Ináncsi Tünde   - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője  
Nyiri Tibor   - 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  
Széll Lászlóné   - szociális ügyintéző 
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 Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,  

  és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
Angyal Györgyné  - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Csider Andor   - a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója 
Takács Mihály István  - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője 
Tóth István   - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Berecz Béla   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Vajtó Lászlóné   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Zemlényi Zoltán  - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Pallai Miklós   - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
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Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
 
Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Czakóné Szikszai Orsolya  - a Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Szabó Lászlóné  - Városfejlesztési Osztály vezetője 
Takács M. István   - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Ráczné Váradi Éva  - a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,  

  és  Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója  
Angyal Györgyné  - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Csider Andor   - a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója 
Tóth István    - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Heves János képviselő előre jelezte távolmaradását, Kiss Attila alpolgármesternek 
pedig munkahelyi kötelezettsége keletkezett, de a későbbiekben csatlakozni fog az üléshez. 
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Visi Ferenc képviselő legyen.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
211/2013. (XII.19.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 19-i ülésének 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére módosítással. Javasolja 
napirendre venni a III. sz. fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötésére vonatkozó 
előterjesztést, továbbá javasolja, hozzanak döntést ügyvezető újraválasztásáról. Tárgyalásra 
javasolja a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását, továbbá a folyószámla-hitelkeretre 
vonatkozó hitelkérelem módosítását is. Javasolja, tűzzék napirendre a likvidhitel működési 
hitellé történő alakítása, a szilárdhulladék társulás társulási megállapodás módosítása című 
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előterjesztések megtárgyalását, valamint a Szerencs VSE 2013. évi támogatási összegének 
megemelésére vonatkozó javaslatot, illetve zárt ülés keretében javasolja egy 
ingatlanvásárlásra vonatkozó szóbeli előterjesztés megtárgyalását. Javasolja továbbá, hogy 
külső előadókra tekintettel módosítsanak a tárgyalási sorrenden, továbbá a zárt ülésre tartozó 
előterjesztéseket utolsóként tárgyalja a testület.  
 
Meghívó: 
Szám: 80.226-21/2013/IHO 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. december 19-én (csütörtökön) 
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. 
 

Napirend:   
 

1.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző 
 

5.) Egyebek  
 
- Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 

2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 

- Tájékoztató a Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi 
tevékenységéről (szóbeli előterjesztés) 

            Előadó: Weingartner Balázs intézményvezető, projektvezető 
 

- Tájékoztató Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Dr. Sütő Szilveszter, az Ügyeleti Társulás elnöke  
 

- Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
megalkotására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
- Javaslat szervezeti felépítés és működés szabályainak módosításáról szóló rendelet 

módosítására  
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Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
 

- A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak fenntartói ellenőrzése  
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens  
Tárgyalja: a Jogi és Ügyrendi B0izottság 
 

- Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz-u ingatlanra  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

- A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása  
Előadó: Takács M. István ügyvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete bérleti szerződésének módosítása  
Előadó: Takács M. István ügyvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

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

 
- Javaslat Környezetvédelmi Alap felhasználására (zárt ülés)  

Előadó: Deák Zsolt műszaki ügyintéző 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
6.) Különfélék  

 
 
Javasolt napirend: 

1. Tájékoztató Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről 
(szóbeli előterjesztés)  

2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására  
3. Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról 
4. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 

2013. évi tevékenységéről  
7. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 

megalkotására  
8. Javaslat szervezeti felépítés és működés szabályainak módosításáról szóló rendelet 

megalkotására  
9. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak fenntartói ellenőrzése 
10. Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz-ú ingatlanra  
11. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása  
12. Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete bérleti szerződésének módosítása  
13. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása  
14. A III. sz. fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése  
15. Döntés ügyvezető újraválasztásáról  
16. Javaslat talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására  
17. Szerencs VSE 2013. évi támogatási összegének megemelése  
18. Folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelkérelem módosítása  
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19. Likvidhitel működési hitellé történő alakítása  
20. Tájékoztató a Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi 

tevékenységéről  
21. Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-kezelési Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása  
22. Különfélék 
23. Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására (zárt ülés) 
24. Javaslat ingatlan megvásárlására (szóbeli előterjesztés) (zárt ülés) 

 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirendre vonatkozó javaslatát.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
212/2013.(XII.19.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 19-i testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

1.) Tájékoztató Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről 
(szóbeli előterjesztés)  
Előadó: Dr. Sütő Szilveszter, az Ügyeleti Társulás elnöke  
 

2.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról 
Előadó: dr. Árvay László és Sántha Zsolt kistérségi munkatársak  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

4.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Pénzügyi Bizottság  
 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
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6.) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
2013. évi tevékenységéről  
Előadó: Kiss Attila alpolgármester  
 

7.) Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság  
 

8.) Javaslat szervezeti felépítés és működés szabályainak módosításáról szóló rendelet 
megalkotására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző 
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság  
 

9.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak fenntartói ellenőrzése 
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

10.) Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz-ú ingatlanra  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság  
 

11.) A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 
módosítása  
Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
 

12.) Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete bérleti szerződésének 
módosítása  
Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
 

13.) Éves belső ellenőrzési terv elfogadása  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

14.) A III. sz. fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
 

15.) Döntés ügyvezető újraválasztásáról  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

16.) Javaslat talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

17.) Szerencs VSE 2013. évi támogatási összegének megemelése 
Előadó: Kiss Attila alpolgármester  
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18.) Folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelkérelem módosítása  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
 

19.) Likvidhitel működési hitellé történő alakítása  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
 

20.) Tájékoztató a Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi  
tevékenységéről  

 Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
 

21.) Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-kezelési Társulás Társulási  
Megállapodásának módosítása  

 Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző 
 

22.) Különfélék 
 
23.) Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására (zárt ülés) 

Előadó: Deák Zsolt műszaki ügyintéző 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
24.) Javaslat ingatlan megvásárlására (szóbeli előterjesztés) (zárt ülés) 

Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 
 
 

1. Tájékoztató Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi 
tevékenységéről (szóbeli előterjesztés) 

 
Dr. Sütő Szilveszter városi főorvos: Szerencs Város Önkormányzata 1997. február 3-án 
társulás létrehozásában állapodott meg Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Megyaszó, 
Prügy, Taktakenéz, Alsódobsza önkormányzataival közösen egészségügyi alapellátás keretén 
belül nappali és éjszakai sürgősségi ügyeleti szolgáltatás megszervezésére és működtetésére. 
A társuláshoz 2005-ben csatlakozott Rátka, 2012. januárjában Mád község. A társulás az 
Akkut-med 2001 Kft-t bízta meg ezen szolgáltatás ellátására 2011. március 1-jétől, 2014. 
február 28-ig. Az ügyeleti ellátás hétköznap 15 órától 7 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 
7 órától az első munkanap 7 órájáig tart. Az ügyeleti ellátás helye: Szerencs, Rákóczi út 51. 
Ügyeletvezető: dr. Pap Tibor főorvos, és dr. Gál Tamás háziorvos. Az ügyeleti ellátásban 12 
orvos, közöttük 4 helyi, vonzáskörzetbe tartozó háziorvosként praktizáló kolléga, valamint 
Miskolcról kijáró szakorvosok vesznek részt. Délután 15-19 óra között az önkormányzatok 
kötelezték háziorvosaikat az ügyeletben kötelezően részt venni. Az ügyeleten egy vezető és öt 
szakasszisztens, valamint három gépjárművezető dolgozik az orvosok mellett. Az ellátás 
minőségét az ügyelet munkájában résztvevő orvosok megfelelő végzettsége, képesítése 
garantálja. A résztvevő házi szakorvosok mellett klinikai szakvizsgával rendelkező és aktív 
kórházi munkát végző szakorvosok látják el az ügyeletet. A sürgősségi ellátáshoz szükséges 
tárgyi és a rendeletben előírt minimum felszereltségi feltételek adottak, más kistérségek és 
városok központi ügyeletével összehasonlítva is kimagaslóan jónak mondható. A 
műszerezettség és az infrastruktúra felújításra és cserére került. A helyszínre történő kijárás  
terepjáró jellegű személygépkocsival történik.   
Betegforgalmi adatokat tekintve évente kb. 7000 beteget lát el az ügyelet, amelynek 20%-
ában a beteg lakásán történik az ellátás. A lakáson történt ellátás más ügyeletekkel 
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összehasonlítva meglehetősen magas arányt mutat, amit a rossz szociális körülmények, a 
tartósan betöltetlen körzetek ellátatlansága, és a roma népesség jelentős száma magyaráz. Az 
ügyelet indokolatlan hívásainak száma szintén magas az előbbi okokból adódóan. Az 
indokolatlanul ügyeletet hívókat nem szankcionálják, viszont ezen hívások miatt egyéb 
esetekben a várakozási idő nem csökkenthető. Kb. 28 ezer főt lát el az ügyelet. Az ügyelethez 
tartozó legtávolabbi település is elérhető rövid idő alatt. A többször felmerülő panasz a hosszú 
várakozási időről nem a nagy ellátási körzet, hanem az indokolatlan hívások és a megjelenő 
magas betegszámok magyarázzák. Mivel az ügyelethez fordulók panaszait súlyosságuk 
alapján felállított sorrendben igyekeznek ellátni, jellemzően azok nehezményezik a hosszabb 
várakozási időt, akiknek a panasza nem is igényelne sürgősségi ellátást. Problémát jelent, 
hogy Prügy és Taktakenéz gyermekorvosi körzete évek óta betöltetlen, helyettesítéssel van 
megoldva, nincs mindig rendelési idő. Kártérítési, orvosi műhiba miatti vétség nem fordult 
elő. Néhány feljelentésről volt tudomásuk, de a kivizsgáló egészségügyi hatóság egyik 
esetben sem marasztalta el az ügyeletet, és minden esetben megállapították az ellátás 
szakszerű voltát. A továbbiakban ismerteti az ügyelet forgalmának adatait. Az ügyeleti ellátás 
finanszírozásába a központi OEP által biztosított lakosságszám alapú költségtérítés mellett 
szükségük van az önkormányzat hozzájárulásához is. Sajnos 2011-től az önkormányzatok 
több alkalommal is elmaradtak ezekkel a támogatásokkal, emiatt többször nehéz helyzetbe 
került az ügyeleti rendszert biztosító kft. Megköszöni a figyelmet, és várja felmerülő 
kérdéseket.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő: Van-e számadat arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évekhez 
képest változik az ügyelethez fordulók száma? Sok esetben tapasztalható, hogy a betegek már 
tájékozottak, pontosan meg tudják határozni a diagnózist, így tapasztalható-e betegszám 
csökkenés az ügyeleti rendszerben? 
 
Dr. Sütő Szilveszter városi főorvos: A számok szinte állandóságot mutatnak, a fő probléma 
inkább az, hogy a betegek sokszor az internetről tájékozódnak, amely szakmailag 
megkérdőjelezhető, és előfordul, hogy már olyan igényekkel jönnek az ügyeletre, amely nem 
indokolt. Ezt egyébként a háziorvosi rendeléseken is tapasztalják. Az ügyeletet sajnos sokszor 
rendelésnek nézik, holott nem az, hanem sürgősségi ellátás. Sokszor olyan problémával 
fordulnak oda, amelyet a háziorvossal kellett volna rendezni.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Az ügyeleti rendszerben történtek változások, például délután 
három órától lehet az ügyelethez fordulni. Ez biztonságot jelent a lakosságnak, hiszen 
régebben csupán este hét órától volt csak ügyelet. Összességében úgy érzi, a szerencsi orvosi 
ügyeleti ellátás megfelelő. Köszönetet mond a működtetőinek.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester arra kíváncsi, hogy csak orvos láthat-e el ügyeleti feladatot, 
vagy mentőtiszt is? 
 
Visi Ferenc képviselő szerint nagyon nehéz helyzetben van az ügyeleten az a dolgozó, aki 
fogadja a hívásokat, hiszen neki kell tudni mérlegelni, hogy a beteg panasza mennyire sürgős. 
Nagyon jó dolog, hogy az ügyelet és a mentőszolgálat szorosan együttműködik, azonban 
érdemes volna megfontolni a jövőben, hogy a mentőtiszt is tudjon fájdalom, vagy 
lázcsillapítót, gyógyszert felírni szükség esetén. Összességében úgy véli, hogy jó színvonalon 
működik az orvosi ügyeleti ellátás.  
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Dr. Sütő Szilveszter városi főorvos: Mentőtiszt nem írhat fel gyógyszert. Az orvosi 
ügyeletre nem csak súlyos, akkut tünetek miatt jelentkeznek. Sürgősségi alatt más eseteket is 
értenek, amelyhez orvos szükséges, aki felállítja a megfelelő diagnózist, és gyógyszert is 
adagol. A két orvos nem lehetséges, mert nincs annyi szakember, akit egyszerre ügyeltetni 
tudnának. A háziorvosoknak nem kötelező részt venni az ügyeletben annak ellenére, hogy 
nyomásra kötelezővé tették az önkormányzatok a délutáni ügyeletet. Erre azért volt szükség, 
mert Miskolcról az ügyeleti társulás nem tudott kihozni orvost, mert dolgoznak 16 óráig. 
Tehát, este 19 órára ki tudnának jönni ügyelni, de délután 15 órára nem. A beérkező hívások 
kapcsán ismerteti, hogy már elindult az a folyamat, amely azt szolgálja, hogy a betelefonáló 
nem az ügyeletet, hanem a mentőszolgálatot fogja először elérni. Ott döntenek majd arról, 
hogy mentő megy a beteghez, vagy az ügyelet. Azt nem tudja megmondani, hogy helyben 
mikor vezetik ezt be. Nyilvánvalóan nehéz eldönteni a sürgősséget, mert van olyan beteg, aki 
el tudja mondani a tüneteket, de van olyan is, aki a kicsi problémából nagyot csinál. Ezért 
adódhat olyan eset, amikor pont emiatt olyan helyre irányítják az ügyeletet, amely kevésbé 
súlyos. De előfordul, hogy a sürgősségi mentőkocsit is kevésbé súlyos esethez hívják ki, 
lefoglalva ezzel, így lehet, hogy az ügyeleten várakozik a súlyosabb beteg. Ebben az esetben 
viszont van az ügyeleten fektető, és a mentő megérkezéséig diplomás, vagy OKJ-s 
végzettséggel rendelkező ápoló látja el a beteget.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az ember egészsége a legfontosabb, mert abból csak egy van, 
de jellemző az is, környező településeken is előfordul, hogy apró sérülések miatt is a 
rohammentőt hívják, vagy éppen úgy gondolják, hogy akár a halottat is fel lehet támasztani, 
mert a mentőknek ez a dolguk. Emiatt sokszor éri attrocitás is az egészségügyi dolgozókat. 
Valóban nehéz eldönteni, hogy hová kell sürgősen kimenni az ügyeletnek. A városban az 
egészségügyi ellátás általános értelemben véve rendben van. A problémát inkább az jelenti, 
hogy a háziorvosok nagy része azonos időben éri el a nyugdíjkorhatárt. A jövő feladata 
megkeresni azokat a fiatal szakembereket, akik át tudják venni a gyógyítást. A továbbiakban 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadja.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Társulásban dolgozó vezetőknek, orvosoknak, és munkatársaknak a 
magas színvonalon végzett egészségügyi szolgálatért.  

 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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213/2013.(XII.19.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs és Környéke Orvosi 
Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadja.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Társulásban dolgozó vezetőknek, orvosoknak, és 
munkatársaknak a magas színvonalon végzett egészségügyi szolgálatért.  
 
 

2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város 2013. évi költségvetését 2013. 12 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani 
szükséges. 
 
I. Szerencs Város Önkormányzata:  
 
Kiadás növekedés: 
Személyi juttatás (közmunka prog.): 167.834 eFt 
Járulék (közmunka prog.). 22.656 eFt 
Dologi kiadás (közmunka prog.): 16.308 eFt 
Beruházás (közmunka prog.): 66.382 eFt 
Felújítás (közmunka prog.): 15.919 eFt 
Személyi juttatás (TISZK) - áthelyezés az SzMK-ról: 8.190 eFt 
Járulék (TISZK) - áthelyezés az SzMK-ról: 495 eFt 
Dologi kiadás (TISZK) - áthelyezés az SzMK-ról: 11.720 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átad.álh.belülre(Rendőrség): 1.734 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átad álh.belülre (képviselői felaj.) 130 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átad.álh.kívülre (Rákóczi Sz.): 200 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átad.álh. kívülre (képviselői felaj.): 571 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átad.önk.tulaj. váll. (Városüzemeltető).: 12.000 eFt 
Kiadás növekedés összesen: 324. 139 eFt 
Költségvetési támogatás nyújtás változása: 39. 974 eFt 
Összesen: 364.113 eFt 
 
Kiadás csökkenése:  
Személyi juttatás (épület üz. hivatalra-gimn.): 31.965 eFt 
Járulék: 8.466 eFt 
Dologi kiadások (épületüzemeltetés 2.750 eFt 
Kiadás csökkenés összesen: 43. 181 eFt 
 
Bevétel növekedés:  
Részvény értékesítés (Borsodvíz): 40 eFt 
Egyéb saját bevétel: 11.346 eFt 
Működési bevétel saját (TISZK) - áthelyezés az SzMK-ról: 17.447 eFt 
Tárgyi eszköz értékesítés (TISZK) - áthelyezés az SzMK-ról: 3.000 eFt 
Műk.c.átvett pénzeszk. (Közmunka): 289.099 eFt 
Bevétel növekedés összesen: 320.932 eFt 
 
II. Polgármesteri Hivatal: 
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Kiadás növekedés:  
Személyi juttatás (múzeum, Kistérség, decemberi bér, caf. előir. kieg): 42.153 eFt 
Járulékok: 8.357 eFt 
Kiadás növekedés összesen: 50.510 eFt 
Bevétel növekedés:  
Átvett pénzeszköz: 9.600 eFt 
Költségvetési támogatás 40.910 eFt  
Bevétel növekedés összesen: 50.510 eFt 
 
III. Szerencsi Művelődési Központ 
 
Kiadás növekedés:  
Beruházás: 1.906 eFt 
Beruházás ÁFA: 243 eFt 
Kiadás növekedés összesen: 2.149 eFt 
 
Kiadás csökkenése:  
Külső személyi juttatás: 1.002 eFt 
Személyi juttatás (TISZK-áthelyezés önkormányzatra): 8.190 eFt 
Járulék (TISZK-áthelyezés önkormányzatra): 495 eFt 
Dologi kiadás (TISZK-áthelyezés önkormányzatra): 11.720 eFt 
Kiadás csökkenése összesen: 21.407 eFt 
 
Bevétel csökkenés:  
Saját bevétel: 9.593 eFt 
Saját bevétel (TISZK-áthelyezés önkormányzatra): 17.447 eFt 
Tárgyi eszköz értékesítés (TISZK-áthelyezés önkormányzatra): 3.000 eFt 
Bevétel csökkenés összesen: 30.040 eFt 
 
Bevétel növekedés:  
Műk.c. átvett pénzeszköz .kp.kv.szervtől: 1.332 eFt 
Műk.c. átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól: 9.300 eFt 
Műk.c. átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: 150 eFt 
Bevétel növekedés összesen: 10.782 eFt 
 
Cafeteria: 1.420 
Járulék: 507 
Összesen: 1.927 e Ft  
Külső személyi juttatásról nem rendszeres bér átvezetése 
 
IV. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 
 
Kiadás növekedés:  
Személyi juttatások 4.035 eFt 
Járulékok: 47 eFt 
Cafeteria: 3.763 eFt 
Járulék: 1.343 eFt 
Kiadás növekedés összesen: 9.188 eFt 
 
Bevétel növekedés:  
Költségvetési támogatás 1.795 eFt 
Saját bevétel: 4.520 eFt 
Műk.c.pe.átvétel kp.költv.sz.-től: 2.854 eFt 
Műk.c.pe.átvétel államháztrt. kívülről: 19 eFt 
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Bevétel növekedés összesen: 9.188 eFt 
 
V. Zempléni Múzeum 
 
Kiadás csökkenés:  
Személyi juttatás (3 hó-Polgármesteri Hivatalhoz): 2.000 eFt 
Járulékok: 731 eFt 
Kiadás csökkenés összesen: 2.731 eFt 
 
Bevétel csökkenés: 
Költségvetési támogatás: 2.731 eFt 
Bevétel csökkenés összesen: 2.731 eFt 
Cafeteria: 426 eFt 
Járulék: 152 eFt 
Összesen: 578 eFt 
Rendszeres illetményről nem rendszeres illetményre. 
 
VI. ESZEI 
 
Egészségügyi szakfeladatok 
 
Bevétel növekedés 
Előző évi pénzmaradvány felhasználása: 20.996 eFt 
Bevétel növekedés összesen: 20.996 eFt 
 
Kiadás növekedése 
Személyi juttatás: 19.000 eFt 
Járulék: 1.996 eFt 
Kiadás növekedés összesen: 20.996 eFt 
 
Szociális szakfeladatok 
 
Bevétel növekedés 
Előző évi pénzmaradvány felhasználása: 14.667 eFt 
Bevétel növekedés összesen: 14.667 eFt 
 
Kiadás növekedése 
Személyi juttatások: 7.000 eFt 
Dologi kiadások: 7.667 eFt 
Kiadások növekedés összesen: 14.667 eFt 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet 
elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az előterjesztésben feltüntették a 
változásokat, azonban már látható, hogy a decemberi módosulások miatt a zárszámadás előtt 
szükséges lesz ismételten a költségvetés módosítására. A jelen költségvetés módosítás 
december 1-jei hatályú.  
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Dr. Korondi Klára képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, amely szerint 
elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet, tekintettel arra, hogy technikai átvezetésről van 
szó.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.  
 
Döntési javaslat: 

TERVEZET 
Szerencs Város Önkormányzata 

…../2013.(…...) 
önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetés módosításáról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezéseire a 
2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:R.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 3 489 927 eFt-ban 
aa) működési költségvetési bevételét 2 215 832 eFt-ban 
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 274 095 eFt-ban 
 
b) tárgyévi költségvetési kiadását 3 489 927 eFt-ban 
ba) működési költségvetési kiadását 2 145 490 eFt-ban 
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 344 437 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 57 881 eFt-ban  
állapítja meg. 
 

2. § 
 
A R. 1., 2., 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.2, 2.10.2, 2.10.2.1, 2.10.2.2, 
2.10.4, 2.10.4.1, 2.10.4.2, , 3., 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2, 
3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.3, 3.3.3.2, 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.6, 3.9, 3.10, 9. mellékletei helyébe jelen 
rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2013. december 19. napján lép hatályba, és 2013. december 20. napján hatályát veszti. 
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SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 

Szerencs Város Önkormányzata 
22/2013.(XII.19.) 

önkormányzati rendelete 
 

a 2013. évi költségvetés módosításáról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és 
határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezéseire a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:R.) módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja:  

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 3 489 927 eFt-ban 
aa) működési költségvetési bevételét 2 215 832 eFt-ban 
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 274 095 eFt-ban 
 
b) tárgyévi költségvetési kiadását 3 489 927 eFt-ban 
ba) működési költségvetési kiadását 2 145 490 eFt-ban 
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 344 437 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 57 881 eFt-ban  
állapítja meg. 
 

2. § 
 
A R. 1., 2., 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.2, 2.10.2, 2.10.2.1, 
2.10.2.2, 2.10.4, 2.10.4.1, 2.10.4.2, , 3., 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 
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3.3.1.2, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.3, 3.3.3.2, 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.6, 3.9, 3.10, 9. 
mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2013. december 19. napján lép hatályba, és 2013. december 20. napján 
hatályát veszti. 
 
 

3. Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A teljesített szakmai feladatok: 
2013. november végéig a Társulási Tanács 7 alkalommal ülésezett, ebből 5 rendes, 2 rendkívüli 
tanácsülés volt. Az ülések napirendjeit – témától függően – tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A Tanács 
35 határozatot hozott, a Társulási Megállapodást több ponton módosította, azonban ezen módosítások 
akkor hatályosulnak, ha minden tagönkormányzat képviselő-testülete egyhangúan elfogadja azokat.  
Elfogadásra került a 2013. évi költségvetés, valamint felülvizsgáltuk a házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díjait.  
 
Feladataink egy részét (belső ellenőrzés, építés- ügyek) kötelező jelleggel el kell látni, másik része 
önként vállalt, de normatív állami támogatás keretében finanszírozható: házi segítségnyújtás, illetve 
pályázati forrásból rendelkezésre áll a feladatellátáshoz szükséges összeg. 
 
I. Belső ellenőrzés 
 
A belső ellenőrzés a 2013. évi munkaterve alapján túlnyomó többségben rendszerellenőrzéseket végez:  
 
1. 9 településen célellenőrzést  
2.  5 településen átfogó ellenőrzést  
3. 2 településen és a Társulásnál utóellenőrzést  
 
2013. november 30-ig 13 település ellenőrzése került elvégzésre.  
 
A 2013. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került:  
o a szervnél elmúlt időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatai, valamint  
o a kockázatelemzési kérdőívre adott válaszok  
o  a költségvetési szerv vezetőjének igénye  
 
II. Szociális feladatok  
 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2004-ben kezdte meg a szociális alapszolgáltatási feladatok 
kistérségi szintű ellátásának szervezését. A kistérségi feladatellátás az indulás óta folyamatosan 
változik, de az ellátandó feladatok megszervezésénél minden esetben a költségvetési törvény szigorú 
előírásai szerint kell eljárni, melyek teljesülése esetén lehet normatív és kiegészítő támogatást 
igényelni. 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a következő feladatokat vállalja társulásos formában: 
 
a szociális alapszolgáltatások közül: 

- a támogató szolgáltatást  
- házi segítségnyújtást és a 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
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A szolgáltatás 2010. január 1-től nem kötelező önkormányzati feladat, pályázati rendszerben, 
központi támogatásból finanszírozott ellátási forma 2013. június 30-áig, mellyel bezárólag a 
finanszírozási szerződés megszűnik, állami feladattá válik. 
 „A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában 
kötött finanszírozási szerződésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A§-a 
alapján 2013.07.01. napjától a jelzőrendszeres ház segítségnyújtás feladatellátását a főigazgatóság 
biztosítja” 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett a 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2005-ben 110db jelzőkészülékkel indította el a társulás, mára 
már 362db a kihelyezett készülékek száma, ebből a tényleges feladatmutató alapján, 2012-es évben 
357 gondozott után igényeltünk támogatás. A fennmaradó 5 készülék után nem, mivel a gondozottak 
nem szociálisan rászorultak voltak, de egészségügyi állapotuk miatt ellátásban részesülnek. 2013. 
május 30-ig ez a szám 361-re nőtt, mivel vagy jogosultak lettek, vagy kikerültek az ellátási 
rendszerből, mert elhaláloztak. 
 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző gondozók, mint házi gondozók állnak munkaviszonyban 
a Társulással vagy a települési önkormányzattal, a munkájukat a Társulással kötött külön megbízási 
szerződés alapján végzik. A Társuláshoz tartozó településeken 2-2 fő, Szerencsen 5 fő,  Mádon 1 fő 
gondozónő készenléti ügyeletben, heti váltásban látja el feladatát, a munkájukhoz szükséges tárgyi 
eszközöket a Társulás biztosítja. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbra is térítésmentes mind a szociálisan rászorulók, mind 
a nem rászorulók számára. 
 
A segélyhívásokat fogadó diszpécser-központ 2013.01.01-től Szerencsen működő   B.A.Z. Megyei 
Önkormányzat Idősek Otthonának az épületében helyeztük el, 24 órás ügyelettel, külön 
együttműködési megállapodásban rögzített feltételekkel. 
 
Támogató szolgáltatás 
 
A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat, de a  Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás vállalta a megkötött támogatási szerződés értelmében a szolgálat 
finanszírozását. 
Támogató szolgálatunknál négy fővel dolgozunk: 
1 fő vezető, felsőfokú szakirányú végzettséggel 
2 fő személyi segítő, középfokú szociális gondozó és ápoló végzettséggel 
1 fő gépkocsivezető „D” kategóriás jogosítvánnyal 
 
2013.szeptember 30.-ig a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás támogató szolgálatnál 44 fő súlyos 
fogyatékossággal élő személy van nyilvántartva. 
A szolgálatvezető 3 új megállapodást kötött az ellátottak egyaránt igénylik a szállító szolgálat és a 
személyi segítő szolgáltatás nyújtását. 
 
A 2013. évre az NRSZH főigazgatói döntése szerint szállító szolgálat esetében 4290, személyi segítés 
estében 1200 feladategység teljesítését határozta meg. A támogató szolgálatunk 2013. 09.30.-ig a 
bevállalt feladategységből a személyi segítés 1478 , a szállító szolgálat 3911 feladategységet már 
teljesített. 
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A támogató szolgálatunknál gondozott kliensek fogyatékosságának fajtája: 
 

     2013. 
Mozgásszervi fogyatékos 18 
Értelmi fogyatékos 18 
Halmozottan fogyatékos 0 
Hallássérült 1 
Látássérült 3 
Autista 4 
Összesen 44 

 
Támogató szolgálatot igénybevevő kliensek megoszlása a 2013.09.30.-ig: 
 
 Nemük alapján 

                            
 
 

Életkor alapján: (aktív az, aki 65 éves kor alatti, passzív, aki 65 éves kor feletti személy) 
  

 
 
 

 
Szociális ellátásuk alapján: 

 
 
Családi állapotuk, viszonyuk alapján: 
 

Egyedül élő Családban élő 
6 fő 38 fő 

 
2013. május 16-tól a támogató szolgálat térítési díja a 14/2013.(V.16.) számú határozattal 
módosításra került. A személyi segítés térítési díja jövedelemtől függetlenül 220 Ft/óra, a szállító 
szolgálat térítési díja 60 Ft/óra a szociálisan nem rászorultak esetén a személyi segítés 400 Ft/óra, a 
szállító szolgálat térítési díja 100 Ft/óra. 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató szolgálatát 2013. szeptember 30. napján 
ellenőrizte a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága a jegyzőkönyvben 
hiba nem került megállapításra. 
 
A személyi segítő szolgálat működése 
 
A személyi segítő szolgálat keretében 22 főt gondozunk hetente, naponta 5-6 főt. A napi gondozottaink 
közül a saját otthonukban történő ellátást igénylik (pl.: tisztálkodás, öltözködés, ápolás, háztartás 
vitelében való segítés, felügyelet), illetve a lakáson kívül (pl.: oktatási intézményekbe és szakorvoshoz 
való kísérés, ügyintézés, bevásárlás, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás) kérik a segítségünket. A 
személyi segítők egyéni gondozási terv alapján lehetőség szerint az ellátott bevonásával segítik a 
gondozottat.  
A fogyatékkal élő személyeket kérésükre- lakáson kívüli segítségnyújtás keretében- a személyi segítők 
elkísérik a kívánt szervekhez, illetve szolgáltató helyekre és ott segítséget nyújtanak részükre a nem 
akadálymentes épületbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, a hivatali ügyintézésben, a 
szükséges nyomtatványok kitöltésében, az illetékbélyeg beszerzésében az egészségügyi és szociális 

Férfi Nő 
18 26 

Aktív Passzív 
33 11 

Fogyatékossági 
támogatásban 
részesül 

Magasabb 
összegű családi 
pótlékban 
részesül 

23 21 
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szolgáltatások igénybevételében, a bevásárlásban (a bevásárló kocsi tolása, a polcokon lévő áruk 
levétele, az áruk kiválasztása és hazaszállítás stb.) 
 
A szállító szolgálat működése 
 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás több településéről szállítunk fogyatékkal élő gyermekeket az 
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe, a 
József Úti Óvodába, az Éltes Mátyás Autista Tagiskolába és a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Kórházi Tagozat intézetébe Miskolcra. 
Naponta 6-7 fő személy igényli a szállító szolgálatunkat, de hetente 6 főt szállítunk a girincsi Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthonba. Továbbra is igény mutatkozik a Szerencs Város Önkormányzat 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetbe, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba való 
szállításra. 
2013. szeptember 30.-ig a szállító szolgálat igénybevételét 1030 alkalommal igényelték. 
 
Tanácsadás, információs szolgáltatás működése: támogató szolgálatunknál arra törekszünk, hogy 
segítségünkkel a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben kapják meg a szükséges segítséget, 
tanácsadást, tájékoztatást. Kapacitásunk maximális kihasználására törekszünk, a szolgáltatásainkat 
rugalmasan nyújtjuk. A támogató szolgálat a komplex gondozás érdekében együttműködik az ellátási 
területen működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási intézményekkel, a 
munkaügyi központokkal, és az érdekvédelmi szervezetekkel. 
 
Házi segítségnyújtás 
 
 A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formaként a SzTcKT fenntartásában 2013-ban továbbra 
is szervezetten, hatékonyan látja el feladatát a kistérség 13 településén.  
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, 
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, amelynek alapelve, hogy az idős 
ember a lehetőségekhez képest minél tovább maradjon meg saját otthonában. A házi gondozó  
feladatai  ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális 
szociális szükséglete saját környezetében , életkorának , élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően , meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.  
A TAJ alapú jelentési kötelezettségünket napra készen próbáljuk az NRSZH felé jelenteni.  
A gondozók soron következő munka alkalmassági vizsgálata lezajlott.  
Jelenleg 60 fő szociális gondozónő látja el a településeken élő 539 fő ellátott gondozását. A dolgozók 
közül 10 fő szerencsésen elvégezte a szociális gondozó és ápoló képzést, a képzettségi arány: 92 %.  
Két település Sóstófalva és Taktakenéz ez év októbertől nem veszi igénybe a házi segítségnyújtást.  
A házi segítségnyújtás az ellátott saját otthonában történő segítségnyújtását jelenti, a településen 
belüli közlekedést kerékpáron végzik. A kerékpárok javítását megpróbáljuk folyamatosan javítani, 
felszerelni. 
Egyre gyakrabban megjelenő probléma, hogy  a gondozási szükségletfelmérés során megállapított 
időtartamot , /mely gyakran több óra!/ teljes egészében igénybe kívánják venni a kérelmezők. Sajnos, 
ezt a gyakorlatban megvalósítani nagyon nehéz.  
 A gondozói létszám a jogszabályban és költségvetési törvényben előírtak szerint 9 fő ellátottat 
gondozhat, de sokszor több ellátottat kell gondozni. 
 
NORMATÍVA 
 2014-re igényelt normatíva igénylése gondozási napok alapján 
 
 

2013.év 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 
 

11.hó 
átlag 

12.hó 
átlag 

Össz. 
Gond. 
nap/251 

Össz. 
Feladat 
mutató 

Bekecs 972 900 888 937 898 890 1035 896 944 985 898 898 11141 44 fő 
Legyesbénye 440 400 400 419 417 390 424 377 399 412 405 405 4888 19 fő 
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Mád 1205 1082 1050 1134 1104 1045 1206 1045 1075 1095 1110 1110 13261 53 fő 
Mezőzombor 850 762 754 787 787 731 823 718 746 777 771 771 9277 37 fő 
Monok 933 848 869 914 913 862 1014 868 910 952 879 879 10841 43 fő 
Rátka 607 537 523 533 549 520 606 537 567 584 538 538 6639 26 fő 
Szerencs 3049 2730 2726 2823 2879 2754 3151 2700 2845 3055 2748 2749 34209 136 fő 
Taktaszada 193 180 180 180 189 180 207 178 190 209 175 175 2236 9 fő 
Újcsanálos 396 360 360 378 363 335 409 350 372 366 371 371 4431 18 fő 
Összesen 8645 7799 7750 8105 8099 7707 8875 7669 8048 8425 7895 7896 96919 385 fő 

 
III. Az Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelésére 
című TÁMOP – 5.2.3.-A/12/1-2012-0008 számú pályázat 
 
A pályázati tevékenységeket (a kiírást is figyelembe véve) úgy készítettük el, hogy a kistérség 
településein élő minél több gyermeket vonjunk be a projektbe.  
Hosszútávú és közvetlen célunk, hogy csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, 
és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei és életkilátásai. 
Enyhüljön a gyermekek elleni kirekesztés, a szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái és 
csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. Pályázatunk célja a Nemzeti Stratégia 
alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági 
politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások 
összehangolása és fejlesztése, a kistérségben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási 
esélyeinek növelése érdekében. Kiemelkedően fontos, hogy a 0-5 év közötti gyerekek a lehető 
legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget készségeik és képességeik kibontakoztatásához. 
Kezdődjön meg a helyi szükségleteken alapuló térségi gyermekjóléti, oktatási, ifjúsági, közösségi, 
kultúra, sport szolgáltatások fejlesztésének megalapozása és megvalósítása a gyermekek, fiatalok és 
családjaik helyzetének javítása érdekében. Javulnak a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának 
lehetőségei, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés esélyei. Cél a kistérség minden lakója által elérhető, magas szintű szolgáltatásokat 
biztosító intézményrendszer fejlesztése a gyermekek és családjaik helyzetének alakulásában 
kulcsfontosságú egészségügy, gyermekvédelem, oktatás, közművelődés területén. 
A projekt 2013. 04. 01. kezdettel indult, a Támogatási szerződés aláírására 2013.04.23-án került sor. 
A támogatási szerződés megkötést követően előlegigénylési kérelem került benyújtásra, amely 2013. 
05. 07-én megérkezett. 
 
 Megalakult a Gyerekesély Iroda melyben jelenleg 16 fő dolgozik teljes munkaidőben: 
1.1. projektmenedzsment (4 fő) 
1.2. szakmai vezető 
1.3. szakterületi koordinátorok (5 fő) 
1.4. asszisztensek (4 fő) 
1.5. iskolai szociális munkás (2 fő) 
 
Összesen a 18 településen munkaviszony keretében: 32 főt- ebből 18 főt - Szerencsen; megbízási, 
vállalkozói szerződés keretében 18 településen, 139 főt kívánunk foglalkoztatni a tervezett 
tevékenységek beindításával. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, és a kistérségi társulás 2013. II. féléves tájékoztatójának 
tudomásul vételéről dönteni. 
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Koncz Ferenc polgármester e napirendi pont kapcsán felkéri dr. Árvay Lászlót és Sántha 
Zsolt kollégákat, hogy adjanak tájékoztatást a kistérségi társulás, valamint a gyermekesély 
pályázat jelenlegi állásáról.  
 
Dr. Árvay László, a kistérségi társulás ügyintézője ismerteti, hogy a 2013. június 28-i 
együttes ülésen már beszámoltak a társulás I. féléves munkájáról. Feladatellátásuk nem 
változik, továbbra is ellátják azokat.  
 
Sántha Zsolt projektmenedzser: 2013 április 1-jén kezdődött el a projekt. Év végére az 
épületek kivitelezése a végső stádiumhoz érkezett. Az eszközök, és a bútorok beszerzése 
folyamatos. A szakmai programok folyamatosan zajlanak, és egyelőre nem beszélhetnek 
csúszásról. A kifizetési kérelmek intézése, valamint a közreműködő szervezettel történő 
kapcsolattartás is folyamatos.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő 
önkormányzatok résztvevői úgy döntöttek, hogy bizonyos feladatok ellátására továbbra is 
fenntartják a társulást. Ezek a feladatok: belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás, támogató 
szolgáltatás. Az elnyert gyermekesély pályázat 600 millió forintos költségvetésű, amely több 
ember alkalmazásával jár együtt.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Rentábilisan működik-e a feladatellátás, vagy történt változás? 
Gazdaságilag megéri-e fenntartani egy-egy feladatellátásra a társulást?  
 
Koncz Ferenc polgármester: Azért döntöttek a társulás fenntartása mellett, mert úgy látták, 
hogy pénzügyileg előnyösebb a feladatellátás vonatkozásában. Egyébiránt a folyamatban lévő 
projekt szervezetileg is kötődik a kistérséghez, annak munkacsoportjához. A jövőben úgy 
tűnik, egyéb pályázatokra is lesz lehetőség. A továbbiakban szavazásra bocsátja a társulás 
munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi II. féléves munkájáról  
 
A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. féléves munkájáról  
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a tájékoztatót az előterjesztés tartalmával tudomásul vette.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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214/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi II. féléves 
munkájáról  
 
A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. féléves munkájáról  
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a tájékoztatót az előterjesztés tartalmával tudomásul vette.  
 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület az éves munkatervet 
általában az év utolsó ülésén tárgyalja és hagyja jóvá. Erre tekintettel terjesztem a testület elé a 
munkaterv tervezetét, amely a következő év fő feladatait tartalmazza. Minden ülés napjára terveztük az 
„Egyebek” napirendi pontot, amely keretében az aktuális, és testületi döntést igénylő feladatok 
megtárgyalására van lehetőség. Az SZMSZ szerint július hónapban nem tart munkaterv szerinti ülést a 
testület.  
 
A testületi ülések idejét általában a hónap utolsó előtti csütörtöki napjára terveztük, kivéve azokat a 
hónapokat, amikor figyelemmel kell lenni a törvényben foglalt határidőkre, vagy ünnepekre.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztésem, és a munkaterv tervezetének a megtárgyalását, majd a döntés meghozatalát.  
 
 
Dr. Barva Attila jegyző ismerteti a munkatervhez érkezett módosító javaslatot, melyet Egeli 
Zsolt alpolgármester nyújtott be. A „Városunk kiskereskedelmi hálózatának helyzete, különös 
tekintettel a mozgóárusokra” című napirendet február 20-ra, a „Beruházási környezet 
Szerencsen, különös tekintettel a fejlesztési célú ingatlanokra, adókörnyezetre” című 
napirendet március 20-ra, a „Cukorgyár bezárásával kapcsolatos diverzifikációs program 
eredményeinek áttekintése térségünkben munkahelyek és szabadidőparkok” című napirendet 
május 22-re javasolja tervezni. Dr. Takács István képviselő javaslata, hogy az alábbi 
napirendet május 22-én tárgyalja a testület: Szerencs Város Önkormányzata intézményei, 
cégei pénzügyi helyzetének áttekintése. Április 20-a, a Város Napja húsvét vasárnapra esik, 
ezért a bizottságok javaslata, hogy a húsvétot követő hét valamelyik munkanapjára tervezze a 
városnapi programot a testület. A közmeghallgatás időpontjával összefüggésben érkezett még 
módosító javaslat, amely szerint az önkormányzati választás kiírását megelőző két hétben 
legyen ez a tervezett ülés.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A választások előtt megtartott közmeghallgatáson beszámolna 
az önkormányzat a végzett munkáról. Volt már erre példa.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság alaposan 
áttekintette a munkaterv javaslatát. A városnapi program vonatkozásában az volna az 
életszerű, hogy a húsvétot követő hét valamelyik munkanapjára terveznék ezt a 
rendezvénysorozatot. Tehát a testület döntsön arról, hogy a húsvétot követő négy nap közül, 
mikor legyen a Város Napja. A bizottság másik módosító javaslata, hogy az önkormányzati 
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választásokat megelőzően rendkívüli ülés keretében, vagy rendes testületi ülésen önálló 
napirendi pontként beszámolna a testület arról, hogy az elmúlt négy évben mit végzett.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ezt a közmeghallgatás keretében gondolja a bizottság? 
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Nem, külön testületi 
ülésen, külön napirendi pontként. A munkaterv tervezetét elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A húsvét vasárnapja 
semmiképpen nem alkalmas a városnapi ünnepségre, helyette, a testület döntése alapján azt 
követő valamelyik munkanap volna a megfelelő. A munkaterv tervezetét elfogadásra javasolja 
a bizottság.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Általánosságban elgondolkodtató, és már hallott olyan 
felvetést is, hogy minden ünnepet a napján kellene megtartani. Nem módosító javaslat, de a 
testület véleményét kéri azzal kapcsolatban, hogy megfelelő időpont volna-e a Város Napját 
követő hét vasárnapja? Tehát a 20-a utáni péntek, szombat, vasárnap. Mindig igény szerint 
döntene a testület arról, hogy egy, kettő, vagy háromnapos legyen a program.  
 
Visi Ferenc képviselő úgy látja, hogy a húsvét vasárnapja mindenki számára kizárt. Az azt 
követő hét bármely más napja megfelelő volna, de ezt döntse el a hivatal, a testület bízza rá a 
városvezetésre ennek a megszervezését. Javasolja, ne határozzák meg a konkrét napját az 
ünnepségnek, bízzák ezt a városvezetésre, hogyan tudják megszervezni. A közmeghallgatás 
időzítésével egyetért, és azzal is, hogy legyen egy külön beszámoló az önkormányzat négy év 
alatt végzett munkájáról.  
 
Dr. Gál András képviselő: Emlékezete szerint, mióta Város Napja létezik, mindig a napján 
tartották meg. Tavaly például szombatra esett, és akkor volt megrendezve. A húsvét egy 
rendkívüli alkalom, ezért javasolja, hogy csütörtökre tervezzék az ünnepséget, mert az a nap 
testületi ülés napja is. A hétvégét nem javasolja, ezért módosító indítványként javasolja a 
csütörtöki napot.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő: Nem látja jó megoldásnak, hogy a húsvétot követő vasárnapra 
tervezzék az ünnepséget, mert a vasárnap az Úr napja. Bármely más nappal egyetért, de a 
vasárnap ne legyen.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: A Város Napját a Bocskai féle országgyűléshez igazították, 
amely április 17-20 között volt. Tehát, nem muszáj pont a 20-i naphoz ragaszkodni. Ő is 
támogatja, hogy a 20-a előtti csütörtökön tartsák a Város Napját, mert ha delegációk 
érkeznek, akkor még pénteken is lehet velük foglalkozni. Véleménye szerint csak erre az egy 
alkalomra döntsön most a testület, mert a többi évekre vonatkozóan nekik már nincs 
kompentenciájuk. A közmeghallgatás időpontjának előre hozatalával egyetért, hasznos, hogy 
beszámoljanak az elvégzett feladatokról.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az előző csütörtök „nagy csütörtök”, tehát nem jó, és a tavaszi 
szünet sem megfelelő. Az eddigiek alapján látszik, hogy mennyi körülménynek, igénynek kell 
megfelelni ilyen esetben. Neki nincs kifogása a 20-a ellen, de az ellen sincs, hogy legyen a 
Város Napja Húsvétkor. A testületnek arra kell törekedni, hogy ha már egyszer a város 
napjáról van szó, akkor minél több szerencsi számára elérhető legyen. Tapasztalata szerint, 
hétköznapi programra nem vesznek ki szabadságot az itt élők, mert dolgoznak. Nem 
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ragaszkodik sem a hétvégéhez, vagy más időponthoz, majd a testület eldönti az adott 
pillanatban. Javasolja, arról döntsenek, hogy ne 20-án legyen az ünnepség, és majd meglátják 
melyik lesz a legmegfelelőbb nap ebből a szempontból. A 20-a előtti megtartást azért nem 
javasolja, mert akkor már mindenki a húsvétra készül, nagyhét van. Inkább azt követően 
legyenek a programok, hogy melyik napon, abban majd megállapodik a testület. Javasolja, 
hogy az önkormányzat vegye fel napirendjei közé az önkormányzati beszámolót, valamint a 
közmeghallgatást a választás előtti két hétben. Ez az önkormányzat arról tud dönteni, hogy 
kétszer számol be a munkájáról, egyszer önkormányzati ülésen, másodszor a 
közmeghallgatáson. Javasolja, arról döntsenek, hogy ne 20-án tartsák a Város Napját, hanem 
egy olyan, mindenki számára megfelelő időpontban, amely akkor több szempontból jó lehet 
mindenki számára.  
 
Dr. Gál András képviselő jelzi, hogy visszavonja módosító javaslatát.  
 
Koncz Ferenc polgármester a visszavont módosító javaslat nélkül, az elhangzott 
módosításokkal együtt bocsátja szavazásra a munkaterv tervezetét.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencs Város Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
  
Az ülések időpontja:   A testületi ülések általában a hónap utolsó előtti csütörtöki napján, reggel 9 
órai kezdettel kerülnek megtartásra.  
A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérően is megállapítható.    
 
Az ülések helyszíne: A Képviselő-testület, illetve a polgármester eltérő rendelkezése hiányában 
Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának nagytanácskozó-terme.  
 
Január 30. (csütörtök)  
 
1.) Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) 

Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
 
2.) A Szerencsi Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  

Előadó:  közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság   

 
3.) Egyebek 
 
4.) Különfélék  
 
 
Február 20.  (csütörtök)  
 

1.) A Szerencsi Művelődési Központ 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének a 
jóváhagyása  
Előadó:  a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) A Zempléni Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előadó:  közművelődési szakreferens 
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Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság   
 

3.) A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének a jóváhagyása  
Előadó:  a Zempléni Múzeum igazgatója 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

4.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására  
Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

5.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására  
Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

6.) Városunk kiskereskedelmi hálózatának helyzete, különös tekintettel a mozgóárusokra  
Előadó:  Adóügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Egyebek 
 
8.) Különfélék  

 
 
 

Március 20. (csütörtök) 
 

1.) Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről  
Előadó:  városi rendőrkapitány  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról  
Előadó:  jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az óvodai 
körzethatárok megállapításáról   
Előadó:  jegyző 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

4.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése  
Előadó:  közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:   jegyző  
 

6.) Beruházási környezet Szerencsen, különös tekintettel a fejlesztési célú ingatlanokra, 
adókörnyezetre  
Előadó:  Városfejlesztési Osztály vezetője, Adóügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Egyebek  
 
8.) Különfélék  



 25 

Április 20. (vasárnap) Megtartásának napja a képviselő-testület előzetes döntése szerint városnap - 
ünnepi testületi ülés a Rákóczi-vár színháztermében 
 - Kitüntetések átadása  
 
 
Április 17. (csütörtök) 
 

1.) Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett   
  feladatairól  

Előadó:  tűzoltóparancsnok  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
2.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének  

módosítására  
Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
      3.) Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának elfogadására  

Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:   Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság   
 

      4.) A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása  
Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:   Pénzügyi Bizottság  
 

      5.) Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
6.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2013. évi beszámolójának  
      elfogadására  

Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  

 
7.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. évi beszámolójának  
      elfogadására  

Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  
 

       8.) Egyebek   
 

       9.) Különfélék  
 
 

Május 22. (csütörtök) 
      

1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése  
Előadók:    Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője, Alapszolgáltatási Központ  

  igazgatója  
Tárgyalja:    Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
 

2.) Szerencs Város Önkormányzata intézményei, cégei pénzügyi helyzetének áttekintése  
Előadó:  Pénzügyi Osztály vezetője, ügyvezetők 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
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3.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 

Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Egyebek  

 
5.) Különfélék  

 
 
 
Június 19. (csütörtök) délelőtt      
 

1.) Városunk környezet-egészségügyi helyzetértékelése (ivóvíz, talaj- és levegőszennyezettség 
tekintetében)  
Előadó: városi ÁNTSZ 

 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó:   jegyző  
  

3.) Egyebek  
 
4.) Különfélék 

 
 
 
Június 19. csütörtök délután, illetve a négy település megállapodása szerinti időpontban  
 
Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Szerencs települések képviselő-testületeinek együttes ülése  
helyszín: SZERENCS   
 

 
1.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról  

Előadó:       az  SzTcKT elnöke   
  

2.) Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról  
  Előadó:  Bekecs polgármestere  
  Legyesbénye polgármestere  
  Mezőzombor polgármestere  
  Szerencs polgármestere  
 
 

Augusztus 21. (csütörtök)  
  

1.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására  
Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
2.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről  

Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása  
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
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4.) Egyebek  
 
5.) Különfélék  

 
 
 
Szeptember 18.  (csütörtök)  
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:   jegyző  
 

2.) Egyebek  
 
3.) Különfélék  
   

 
 
Október 16.  (csütörtök)  
 

1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás  
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásának 
elbírálása (zárt ülés) 
Előadó:  polgármester   
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Egyebek  
 

4.) Különfélék  
 
 
 
November 20.  (csütörtök) 

  
1.) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása (zárt ülés) 

Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője   
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Egyebek  
 
3.) Különfélék  

 
 
 

December 18. (csütörtök)  
 
Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására  
Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 
Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás II. féléves munkájáról  
Előadó: polgármester  
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Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére   
Előadó:  polgármester   
 Tárgyalja: valamennyi bizottság  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:    jegyző  

 
Egyebek  
 
Különfélék  
 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján, Szerencs Város 
Önkormányzatának szervezeti felépítéséről és működési szabályairól szóló helyi rendelete szerint 15 
nappal előre meghirdetett időpontban Szerencs városban közmeghallgatást tart.  
 
  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
215/2013. (XII.19.) Öt.  
H A T Á R O Z A T  
Tárgy: Szerencs Város Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
  
Az ülések időpontja:   A testületi ülések általában a hónap utolsó előtti csütörtöki napján, 
reggel 9 órai kezdettel kerülnek megtartásra.  
A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérően is megállapítható.    
 
Az ülések helyszíne: A Képviselő-testület, illetve a polgármester eltérő rendelkezése 
hiányában Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának nagytanácskozó-terme.  
 
Január 30. (csütörtök)  
 

1.) Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) 
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
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2.) A Szerencsi Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása  
Előadó:  közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság   
 

3.) Egyebek 
 
4.) Különfélék  

 
 
 
Február 20.  (csütörtök)  
 

1.) A Szerencsi Művelődési Központ 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi 
munkatervének a jóváhagyása  
Előadó:  a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) A Zempléni Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
Előadó:  közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság   
 
 

3.) A Zempléni Múzeum 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének a 
jóváhagyása  
Előadó:  a Zempléni Múzeum igazgatója 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

4.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének 
elfogadására  
Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

5.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi üzleti tervének 
elfogadására  
Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

6.) Városunk kiskereskedelmi hálózatának helyzete, különös tekintettel a 
mozgóárusokra  
Előadó:  Adóügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Egyebek 
 
8.) Különfélék  
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Március 20. (csütörtök) 
 

1.) Beszámoló Szerencs város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről  
Előadó:  városi rendőrkapitány  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról  
Előadó:  jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az 
óvodai körzethatárok megállapításáról   
Előadó:  jegyző 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

4.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése  
Előadó:  közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

5.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:   jegyző  
 

6.) Beruházási környezet Szerencsen, különös tekintettel a fejlesztési célú 
ingatlanokra, adókörnyezetre  
Előadó:  Városfejlesztési Osztály vezetője, Adóügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Egyebek  
 
8.) Különfélék  

 
 
 
 
Április 20. (vasárnap) Megtartásának napja a képviselő-testület előzetes döntése szerint 
városnap - ünnepi testületi ülés a Rákóczi-vár színháztermében 
 - Kitüntetések átadása  
 
 
 
Április 17. (csütörtök) 
 

1.) Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett   
  feladatairól  

Előadó:  tűzoltóparancsnok  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
2.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének  

módosítására  
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Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
      3.) Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának elfogadására  

Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:   Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság   
 

      4.) A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása  
Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:   Pénzügyi Bizottság  
 

      5.) Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
6.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2013. évi beszámolójának  
      elfogadására  

Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  

 
7.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. évi beszámolójának  
      elfogadására  

Előadó:  a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  
 

       8.) Egyebek   
 

       9.) Különfélék  
 
 
 

Május 22. (csütörtök) 
      

1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelése  
Előadók:    Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője, Alapszolgáltatási Központ  

  igazgatója  
Tárgyalja:    Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
2.) Szerencs Város Önkormányzata intézményei, cégei pénzügyi helyzetének 

áttekintése  
Előadó:  Pénzügyi Osztály vezetője, ügyvezetők 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
3.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 

Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Egyebek  

 



 32 

5.) Különfélék  
 
 
 
Június 19. (csütörtök) délelőtt      
 

1.) Városunk környezet-egészségügyi helyzetértékelése (ivóvíz, talaj- és 
levegőszennyezettség tekintetében)  
Előadó: városi ÁNTSZ 

 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó:   jegyző  
  

3.) Egyebek  
 
4.) Különfélék 

 
 
 
Június 19. csütörtök délután, illetve a négy település megállapodása szerinti időpontban  
 
Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Szerencs települések képviselő-testületeinek együttes 
ülése  
helyszín: SZERENCS   
 

 
1.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról  

Előadó:       az  SzTcKT elnöke   
  

2.) Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról  
  Előadó:  Bekecs polgármestere  
  Legyesbénye polgármestere  
  Mezőzombor polgármestere  
  Szerencs polgármestere  
 
 

Augusztus 21. (csütörtök)  
  

1.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására  
Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
2.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről  

Előadó:      Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása  
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  
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4.) Egyebek  
 
5.) Különfélék  

 
 
 
Szeptember 18.  (csütörtök)  
 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:   jegyző  
 

2.) Egyebek  
 
3.) Különfélék  
   

 
 
Október 16.  (csütörtök)  
 

1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás  
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

 
2.) A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók 

támogatásának elbírálása (zárt ülés) 
Előadó:  polgármester   
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Egyebek  
 

4.) Különfélék  
 
 
 
November 20.  (csütörtök) 

  
1.) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása 

(zárt ülés) 
Előadó:  Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője   
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Egyebek  
 
3.) Különfélék  
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December 18. (csütörtök)  
 

1.) Előterjesztés a 2014. évi költségvetés módosítására  
 Előadó: Pénzügyi Osztály vezetője 

Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás II. féléves munkájáról  
Előadó: polgármester  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
3.) Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére   

Előadó:  polgármester   
       Tárgyalja: valamennyi bizottság  
 

4.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó:    jegyző  
 

5.) Egyebek  
 

6.) Különfélék  
 
 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján, Szerencs Város 
Önkormányzatának szervezeti felépítéséről és működési szabályairól szóló helyi 
rendelete szerint 15 nappal előre meghirdetett időpontban Szerencs városban 
közmeghallgatást tart.  

 
 
 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésemet az alábbiak szerint teszem meg:  
113/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú földrészletre 
A kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés megkötésre került. 
 
151/2013. (VII.26.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Döntés a „Szerencs 2027” kötvényhez kapcsolódó megbízási szerződés módosításáról 
A kötvényokirat cseréje folyamatban van, ennek várható időpontja 2013. december 19.  
 
173/2013.(IX.12.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
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A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra 
vonatkozó igény benyújtásra került 2013. szeptember 30-ig. Az igény alapján önkormányzatunk 400 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget 2013. december 3-án 
átutalták az önkormányzat számlájára.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a jelentésemet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában kéri a jelentés tudomásul vételét.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  
 
 
 
Koncz Ferenc polgármester a továbbiakban szünetet rendel el.  
 
A szünetben megérkezik Kiss Attila alpolgármester, a testület létszáma 8 fő. Szünetet 
követően a testület az elfogadott napirend szerint folytatja munkáját.  
 
 
 

6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulás 2013. évi tevékenységéről  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) 
bekezdése alapján a polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente 
egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási 
cél megvalósulásáról. E feladatomnak eleget téve számolok be a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi 
Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről. 
 
Mint arról a 2012. évi beszámolóban tájékoztatást adtam, a Társulás 2012. 08.14-én kötötte meg a az 
Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása„ címet 
viselő  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projektjének megvalósításához EU-s forrásokat 
biztosító Támogatási szerződést. 
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Az aláírt dokumentum alapján a 2012-2015 között felhasználásra kerülő, mintegy 5,7 milliárd forint 
elszámolható költségű fejlesztéshez 86,38 % -os támogatási arány mellett  4 916 931 081 Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk. 
 
A beszámolóban utaltam arra is, hogy 2012. október 01-én a 6/2012. (III.1.) BM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) alapján az  EU Önerő Alap forrásainak elnyerésére pályázati kérelmet 
nyújtottunk be, annak érdekében, hogy az EU-s forráson felüli, mintegy 775 millió forint önerő  100 
%-os mértékű kiegészítő támogatását megkaphassuk. 
 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a pályázatunk sikerrel járt és 2012. december 10-én aláírásra 
került a Belügyminisztériummal a 775 128 623 Ft összegű saját forrást kiváltó Támogatási szerződés.  
Mint ismeretes, a Társulás az EU-s és hazai támogatási forrásokon túl, semmilyen fajta egyéb 
bevétellel, pénzforrással nem rendelkezik, ezért a Rendelet alapján óriási jelentőséggel bírt  
számunkra, mint ivóvízminőség javítását célul tűző társulás számára annak a lehetőségnek a 
biztosítása a Kormányzat részéről, mely szerint a 2012. évre betervezett saját forrás  kiegészítést,   - 
esetünkben ez 218 millió forintot tett ki-  a Támogatási szerződés aláírását követően 8 napon belül 
automatikusan megkaptuk. 
 
A Társulás által 2013-ban elvégzett tevékenységek pénzügyi alapját gyakorlatilag ez az előleg 
teremtette meg. 
 
E tevékenységek körében a legnagyobb hangsúlyt a beruházás megvalósításában kulcsszerepet betöltő 
projekt szereplők kiválasztása kapta. 
A kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatásában a Társulás által megbízott 
Közbeszerzési tanácsadó szervezet mellett jelentős erőfeszítéseket tettek a Társulás 
munkaszervezetének tagjai, és segítette e munkát a hivatal műszaki apparátusa is mind technikai, mind 
szakmai segítségnyújtás formájában. 
 
A Társulás 2013. évi közbeszerzési tervében foglaltakkal összhangban 2013.02.06-2013.03.20. közötti 
időszakban kiválasztásra került – nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében- a PR/nyilvánosság feladatokat ellátó Szerencsi Városüzemeltető 
Nonprofit Kft.  szervezete, mely szervezettel 2013.04.04-én kötöttünk szerződést. 
 
A kivitelezési munkálatoknak a tervszerű, jogszabályi előírásokhoz illeszkedő, a pályázatban megjelölt 
műszaki és pénzügyi előrehaladást ellenőrző un. FIDIC Mérnök/ műszaki ellenőr  szervezet  egy 
rendkívül összetett, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával került 
kiválasztásra, mely folyat  még 2012.-áprilisában kezdődött és 2013. március 19-én zárult. A nyertes 
ajánlattevővel, nevezetesen az UTIBER- FŐBER-AGROINVEST Konzorciummal 2013.04.19-én 
kötöttünk szerződést.  
 
A projekt Menedzsment kiválasztására irányuló, szintén uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési 
folyamat is még 2012-ben indult, és jelenleg egy sikertelen közbeszerzési eljárást követő újra indított 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok értékelése zajlik, várhatóan 2014. januárjában 
szerződéskötésre kerülhet sor. 
 
A projekt költségeinek mintegy 86%-át kitevő építési tevékenység kivitelezőjének uniós értékhatárt 
elérő értékű  közbeszerzési eljárási folyamata jelen fázisban az ajánlattételi szakaszban van, a 
kivitelezői szerződéskötések 2014. február végén várhatók. 
 
A projektszereplők kiválasztása mellett jelentős előre lépéseket tettünk a társulás által megbízott 
Ügyvéd szervezet bonyolításában a beruházással érintett magán és közel kétszáz állami tulajdonban és 
a KKK, MÁV ZRT. Magyar Közút Nonprofit Zrt, NFA vagyonkezelésében lévő ingatlan feletti 
rendelkezési jogosultság megszerzésében.  
E tevékenység legköltségigényesebb eleme volt a Magyar Állam tulajdonában és KKK 
vagyonkezelésében lévő ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások megszerzése, melynek 
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érdekében a KKK-val un. kártalanítási megállapodások megkötésére volt szükség, mely 
megállapodásokhoz kapcsolódóan közel 41 millió forint egyszeri kártalanítási díjat kellett 
megfizetnünk az MNV Zrt. részére.   
A kivitelezési munkálatok előkészítéséhez kapcsolódóan 2013. augusztusában szerződést kötöttünk a 
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központjával azoknak a régészeti feladatoknak 
teljesítésére, melyeket még a kivitelezés megkezdése előtt szükséges elvégezni a hatósági 
engedélyekben előírtak alapján. A szerződéses feladatot a Központ  2013. november 12-én teljesítette. 
 
A Társulás 2013-ban két alkalommal ülésezett, melyen összesen 14 határozatot hozott.  
Az első ülésen, 2013. február 08-án elfogadásra került a Társulás 2013. évi munkaterve, a 2012. évi 
beszámolója, 2013. évi közbeszerzési terve, valamint a 2013. évi Költségvetése.  Az ülésen a Tanács 
tájékoztatást kapott a II. fordulós pályázat benyújtását követő eseményekről, a társulás előtt álló 
feladatokról. 
 
A Társulási Tanács második ülésére 2013. június 28-án került sor, melyen a tagság elfogadta 
Társulási megállapodás módosítását, - melyet jogszabályi változás tett szükségessé - a társulás 
tagönkormányzatait megillető szavazati arányok változását, valamint a Pénzügyi Bizottságba két új 
tag megválasztására került sor. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy előterjesztésem alapján a Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadni 
szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Attila alpolgármester nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása     
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával elfogadja.   
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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216/2013.(XII.19.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása     
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával elfogadja.   
 
 

7. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
megalkotására  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, melynek 5. és 6. §-a értelmében a települési 
önkormányzat legkésőbb 2013. december 31. napjáig rendeletben szabályozza az önkormányzati 
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait.  
 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 
létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-vel hatályba lépő szabályai a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény átmeneti segély törvényi 
rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra.  
 
Az új szabály figyelembe veszi a három korábbi ellátás sajátosságait, így továbbra is az önkormányzat 
rendeletében kell megállapítani a segély nyújtásának jövedelemhatárát. Az ehhez előírt törvényi 
minimum azonban változik január 1-jétől: az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt eddig az 
átmeneti segély és a temetési segély esetén úgy kellett szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélő esetén pedig annak 150%-ánál nem lehetett alacsonyabb 
(a gyermekvédelmi törvény nem írt elő ilyen korlátozást). Az új szabály szerint az önkormányzati 
segély nyújtása esetén az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem lehet alacsonyabb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (jelenleg ez az összeg: 37 050 Ft) 
függetlenül az egy háztartásban élők számától. 
Változatlanul hatályban marad az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 
megállapított önkormányzati segély nyújtására vonatkozó azon szabály, mely szerint ennek összege 
nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 
teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást eddig is meg lehetett állapítani hivatalból. Az új szabályozás 
azonban mindhárom egyesített segélyformára kiterjeszti ezt a lehetőséget, így azok nem csupán 
kérelemre, hanem hivatalból is megállapíthatóak lesznek. 
A módosító jogszabály 2014. január 1-jétől a Gyvt.-ből átemeli az Sztv.-be azon szervek körének 
meghatározását, amelyek hivatalból kezdeményezhetik önkormányzati segély megállapítását. Ezek 
különösen a következők: nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó 
intézmény, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet. 
Szintén újdonság, hogy az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a 
hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni az általános 30 napos ügyintézési 
határidő helyett. Ezt nyilván az indokolja, hogy a válsághelyzetben lévő személynek minél előbb 
szüksége van a segítségre, támogatásra ahhoz, hogy az előre nem látott válsághelyzetet kezelni tudja. 
Az önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátás formájában egyaránt nyújtható. A 
természetbeni ellátások formái azonban kiegészítésre kerülnek a tanszervásárlás támogatással és a 
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tandíj kifizetéséhez nyújtott támogatással. Ezek a támogatási formák szintén a Gyvt.-ből kerültek 
átemelésre. 
 
A jogszabály átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a hatálybalépését megelőzően megállapított 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsággal, illetve a hatálybalépéskor folyamatban 
lévő ügyekkel összefüggésben. A 2014. január 1-jét megelőzően jogerősen megállapított átmeneti 
segély és temetési segély ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén átmeneti segély és temetési segély 
iránt folyamatban lévő ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, 
azzal, hogy 2014. január 1-jétől az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély 
ellátásnak minősül. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) kötelező feladatként állítja a 
jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás 
várható következményeit. Megfelelve a Jat. előírásainak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk a javaslathoz. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet megfelel a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM 
rendelet előírásainak. Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet meghozatalának szükségességét 
alátámasztó általános és részletes indokolás. 
 
A tervezet társadalmi véleményeztetése a Képviselő-testület szervezeti felépítésének és működésének 
szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 8/A. § (8) bekezdésében foglaltak alapján 
nem biztosított.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Az 
előterjesztést – melyet a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság is véleményez - a Képviselő-
testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget 
igényel.  
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző a kiküldött anyaghoz képest két módosító javaslatot tesz. Az 5. § 
(5) bekezdés első mondata az alábbiakra módosul: az önkormányzati segély egyszeri összege 
nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, azonban nem haladhatja meg az 5000 forintot.  
A 7. § (3) bekezdés c) pontjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% 
szövegrész helyett az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át szeretné, ha 
a testület elfogadná.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Örömmel tapasztalták, hogy az ügyintézési idő 
rövidebb lett.  
  
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester ezúton köszöni meg a polgármesteri hivatal azon 
dolgozóinak a munkáját, akik a szociális területen dolgoznak, és nap, mint nap szembesülnek 
azokkal a társadalmi problémákkal, amelyeknek nem megoldása ez a fajta segítés.  
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Dr. Barva Attila jegyző köszönetet mond a kollégák nevében, akikre sokkal kevesebb 
rivaldafény esik. A szorgalom és a megértés a mindennapi feladatuk.  
 
Koncz Ferenc polgármester egyetért jegyző úrral, hiszen a szociális területen dolgozó 
munkatársaknak türelemmel kell kezelni a nehéz helyzeteket is. További kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Döntési javaslat: 

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013.(…..) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltakra tekintettel, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerencs város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre. 

 
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.                A 

kérelmet a polgármesteri hivatal szociális hatáskört gyakorló szervezeti egységénél vagy 
ügyfélszolgálatánál lehet előterjeszteni.  

 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe utalt, e rendelet hatálya alá tartozó 

hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  
 

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele 
azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat 
becsatolni.  

 
(5) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, a saját háztartáson 

belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, 
fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől 
igénybe vett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi vállalattal szemben fennálló 
díjhátralékot - köz- vagy hitelt érdemlő magánokirattal, illetve a polgármesteri hivatalnál, az 
önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell 
igazolni. 

 
(6) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő szociális, vagyoni körülményeinek, 

valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt 
kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat 
kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmező és vele azonos 
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lakásban élő közeli hozzátartozókra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – 
további információk beszerezhetők. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles 
beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. 

 
(7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem állapítható meg az önkormányzat által adható 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, amennyiben  
a) az ellátást igénylőről érvényes tartási szerződés alapján más személy köteles gondoskodni, 

kivéve, amennyiben tartási kötelezettségének nem tesz eleget, s a szerződés felbontása iránt 
bírósági eljárás van folyamatban, illetve 

b) a kérelmező az adott naptári évben e rendelet alapján már kétfajta ellátásra jogosultságot 
szerzett. 

 
II. Fejezet 

 
Pénzbeli szociális ellátások 

 
2. § 

 
(1) A támogatás kifizetése pénztári kifizetéssel vagy lakossági folyószámlára utalással, kivételes 

esetben postai úton történik.  
 
(2) A cél meghatározásával biztosított támogatás felhasználására vonatkozóan elszámolási 

kötelezettség is előírható. Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapított támogatás a 
célnak megfelelően kerül felhasználásra, a támogatási összeg a jogosult helyett más személy – 
elsősorban családgondozó - részére is kifizethető, utólagos elszámolási kötelezettség előírása 
mellett.  

 
(3) Az aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem 

benyújtójának, illetve az ellátás jogosultjának a jogosultság egyéb feltételeként lakókörnyezete 
rendezettségét biztosítania kell, melynek keretében köteles 
a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlanon, lakásban keletkező hulladék elszállítására 

vonatkozóan szolgáltatási szerződést kötni, szeméttároló edényt elhelyezni és azt 
rendeltetésszerűen használni, 

b) az ingatlant és udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartani,  a 
szemetet és gyomot eltávolítani, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, 
valamint higiénikus állapotát biztosítani, különös tekintettel az ott található szemét és lom, 
építési törmelék eltávolítására, rágcsálóktól és kártevőktől való mentesítésre, 

c) a kert rendeltetésszerű használatára, művelésére, 
d) az állattartásra vonatkozó szabályok betartására. 
 

(4) A lakókörnyezet rendezettségét, az (3) bekezdésben foglaltak teljesítését az önkormányzat 
családsegítő feladatokat ellátó intézményének munkatársa ellenőrzi. 

 
Aktív korúak ellátása 

 
3. § 

 
(1) Szerencs Város Önkormányzata a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek számára 

együttműködésre az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményét jelöli ki.  
     

(2) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
a) az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményével nyilvántartásba veteti magát, 
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, 
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c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, mely - az együttműködő személy 
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva - kiterjedhet 

- egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, 
- munkatanácsadáson, munkába állást elősegítő, 
- élethelyzet javító, problémamegoldó programokon, 
- önsegítő csoportfoglalkozáson, 
- életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson,  
- életvezetési tanácsadáson, 
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő, különösen az általános iskolai végzettség, 

az első szakképesítés megszerzésére irányuló oktatásban, képzésben történő részvételre,  
d) az együttműködésre kijelölt szervvel 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart. 
 

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az önkormányzat családsegítő feladatokat 
ellátó intézményének munkatársa - amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy nem 
tartja be az együttműködés eljárási szabályait, a szolgálatnál nem jelenik meg az előírt határidőre, 
nem teljesíti a beilleszkedést elősegítő programban foglaltakat - 3 napon belül megkeresi a 
jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát.  

 
(4) Az aktív korúak ellátására jogosult személy amennyiben önhibáján kívül nem tesz eleget 

kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül azt igazolni köteles és az 
akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az együttműködést. 

 
(5) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy önhibájából nem tesz eleget 

kötelezettségének, 5 munkanapon belül az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó 
intézménye jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, 
illetve megszegését. 

 
(6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális 

segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az 
együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven 
belül ismételten megszegi. 

 
Ápolási díj 

 
4. § 

 
(1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött 

tartósan beteg, a városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy gondozását végzi és 
a) jövedelemszerzéssel járó munkaviszonyt létesíteni az ápolási teendők miatt nem tud,  
b) az ápolttal közös háztartásban élő, ápolási teendőket ellátni képes más hozzátartozó nincs és 
c) az egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150, egyedülálló esetén annak 200 %-át nem haladja meg, valamint 
d) érvényes tartási szerződés alapján gondozásra, ápolásra ő, vagy más személy nem kötelezhető, 
e) más jogcímen sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól rendszeres jövedelemre nem 

jogosult.  
 

(2) Az ápolási díj mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 
 
(3) Az ápolási díj határozott, vagy határozatlan időre állapítható meg.  
 
(4) A megállapított ápolási díjat meg kell szüntetni, ha 

a) az ápoló, vagy az ápolt ezt kéri, 
b) az ápoló kötelezettségét nem teljesíti. 
 

(5) Az ápoló kötelezettségét nem teljesíti különösen akkor, ha  
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a) az ellenőrzés időpontjában legalább 2 egymást követő alkalommal indokolatlanul távol van,  
b) az ápolt és környezete elhanyagolt,  
c) az ápolt étkeztetése, gyógyszerezése, orvosi ellátása, felügyelete megoldatlan,  
d) nem az ápolási díjban részesülő végzi az ápolási teendőket. 
 

(6) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást végző gondozó az ellátást megállapító 
kezdeményezésére alkalmanként ellenőrzi, melynek tapasztalatairól beszámol.  

 
Önkormányzati segély 

 
5. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő családok, illetve személyek részére, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 
200 %-át nem haladja meg. Önkormányzati segély esetén a jogosultságot kizáró körülmények alól 
a szociális hatáskört gyakorló bizottság felmentést adhat, azzal a feltétellel, hogy az általa javasolt 
támogatás éves összege nem haladhatja meg kérelmezőnként a 10.000 Ft-ot. 

 
 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező  

− bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy  
− nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok 

megállapítása).  
 

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező  
− egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri 

el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy 
− megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon 

veszélyeztetve van.  
(4)  Önkormányzati segély igényelhető:  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére  
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély) azon 

személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy 
betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi 
helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy azon családok támogatására, amelyekben az 
egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan 
nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy  

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  
 

(5)  Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, azonban nem 
haladhatja meg az 5.000 forintot. Átmeneti segély évente 4 alkalommal igényelhető. Az ilyen 
jogcímen nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg évente - elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély kivételével – a 
20.000 forintot. 

 
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott 
kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.  

(7) Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó 
dokumentumok (számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  
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6. § 
 

(1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény megállapításának 
a (4) bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 15 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem 
részesül közgyógyellátásban.  

 
(2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  
 

(3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban természetben 
adható.  

 
7. § 

 
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati 

segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át.  
 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati 
segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető 
nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.  

 
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati 

segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének  
a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át;  

b) 20 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át;  

c) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át;  

d) nem haladja meg.  
 

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 120.000 forint. 
 
(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül 
nyújthatja be. 

 
III. Fejezet 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Téli tüzelőanyag biztosításáról 

 
8. § 

 
(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tüzelőanyag támogatásra jogosult az a vagyonnal nem 

rendelkező család, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
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nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, és az alábbiak közül legalább két feltétel 
egyidejűleg fennáll: 

 
a) három vagy többgyermekes család, 
b) gyermekét egyedül nevelő, 
c) hetven éven felüli házaspár, élettárs, 
d) aktív korú munkanélküli, 
e) egyedülálló, 
f) jövedelemmel nem rendelkezik, 
g) aki a tárgyévben közfoglalkoztatásban vett,  
   vagy vesz részt. 
    

(2) Támogatásra a hagyományos – vegyes – fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult. 
 
(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától. 
 
(4) A támogatás mértéke családonként  egy erdei köbméter (1x1x1,75) tüzelőanyag. 
 
(5) A támogatásra való jogosultság feltételei, a támogatás mértéke tekintetében – rendkívül 

indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján – a polgármester az önkormányzat szociális 
hatáskört gyakorló bizottsága javaslatát kérve dönt. A bizottság és a polgármester döntése a 
támogatási keret mértékéig terjedhet. 

 
(6) A támogatás iránti igény a pénzügyi fedezet erejéig nyújtható be. 

 
Köztemetés 

 
9. § 

 
(1) A közköltségen történő eltemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnek 

megfelelő összeg. A szertartást – lehetőleg - az elhalt felekezeti hovatartozása 
figyelembevételével kell megrendelni. 

 
(2) Költségcsökkentés érdekében köteles a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. a köztemetés 

lebonyolításával összefüggő feladatok elvégzésére - sírásás, temetés, stb. - közmunkásokat 
biztosítani. 

 
(3) A polgármester egyedi esetekben az egyházak térítésmentes közreműködését kérheti a temetési 

szertartás lebonyolításában. 
 

Közgyógyellátás 
 

10. § 
 
Méltányosságból közgyógyellátásra szociálisan rászorult – a feltételek egyidejű fennállása esetén – az 
a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a havi 
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
legalább 15%-át meghaladja. 
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Záró rendelkezések 

 
11.  § 

 
(1) Jelen rendelet – a 8. § kivételével - 2014. január 1. napjával lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet 8. §-a 2013. december 20-án lép hatályba. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásról szóló 1/1999. (I.29.) rendelet 2-18. §-a, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi 
ellátásról 4/2006. (III. 28.) rendelet. 

 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2013.(XII.19.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltakra 
tekintettel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerencs város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre. 

 
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.                

A kérelmet a polgármesteri hivatal szociális hatáskört gyakorló szervezeti egységénél 
vagy ügyfélszolgálatánál lehet előterjeszteni.  

 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe utalt, e rendelet hatálya alá 

tartozó hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.  
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(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a 

vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira 
vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni.  

 
(5) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban együttélést, a saját 

háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú személy esetében 
a rokkantságot, fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy 
szociális intézményektől igénybe vett ellátást, lakáscélú kölcsöntartozást, közüzemi 
vállalattal szemben fennálló díjhátralékot - köz- vagy hitelt érdemlő magánokirattal, 
illetve a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett 
nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 

 
(6) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylő szociális, vagyoni 

körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség 
szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, 
pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása 
érdekében a kérelmező és vele azonos lakásban élő közeli hozzátartozókra 
vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatuk alapján – további információk 
beszerezhetők. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat – a 
rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles beszerezni és az 
eljáró hatóságnak átadni. 

 
(7) A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem állapítható meg az önkormányzat által 

adható pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, amennyiben  
a) az ellátást igénylőről érvényes tartási szerződés alapján más személy köteles 

gondoskodni, kivéve, amennyiben tartási kötelezettségének nem tesz eleget, s a 
szerződés felbontása iránt bírósági eljárás van folyamatban, illetve 

b) a kérelmező az adott naptári évben e rendelet alapján már kétfajta ellátásra 
jogosultságot szerzett. 

 
II. Fejezet 

 
Pénzbeli szociális ellátások 

 
2. § 

 
(1) A támogatás kifizetése pénztári kifizetéssel vagy lakossági folyószámlára utalással, 

kivételes esetben postai úton történik.  
 
(2) A cél meghatározásával biztosított támogatás felhasználására vonatkozóan elszámolási 

kötelezettség is előírható. Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapított 
támogatás a célnak megfelelően kerül felhasználásra, a támogatási összeg a jogosult 
helyett más személy – elsősorban családgondozó - részére is kifizethető, utólagos 
elszámolási kötelezettség előírása mellett.  

 
(3) Az aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti 

kérelem benyújtójának, illetve az ellátás jogosultjának a jogosultság egyéb feltételeként 
lakókörnyezete rendezettségét biztosítania kell, melynek keretében köteles 
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e) az általa életvitelszerűen lakott ingatlanon, lakásban keletkező hulladék elszállítására 
vonatkozóan szolgáltatási szerződést kötni, szeméttároló edényt elhelyezni és azt 
rendeltetésszerűen használni, 

f) az ingatlant és udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán 
tartani,  a szemetet és gyomot eltávolítani, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű 
használhatóságát, valamint higiénikus állapotát biztosítani, különös tekintettel az ott 
található szemét és lom, építési törmelék eltávolítására, rágcsálóktól és kártevőktől 
való mentesítésre, 

g) a kert rendeltetésszerű használatára, művelésére, 
h) az állattartásra vonatkozó szabályok betartására. 
 

(4) A lakókörnyezet rendezettségét, az (3) bekezdésben foglaltak teljesítését az önkormányzat 
családsegítő feladatokat ellátó intézményének munkatársa ellenőrzi. 

 
Aktív korúak ellátása 

 
3. § 

 
(1) Szerencs Város Önkormányzata a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek 

számára együttműködésre az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményét 
jelöli ki.  
     

(2) Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
e) az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó intézményével nyilvántartásba veteti 

magát, 
f) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, 
g) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, mely - az együttműködő 

személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva - kiterjedhet 
- egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, 
- munkatanácsadáson, munkába állást elősegítő, 
- élethelyzet javító, problémamegoldó programokon, 
- önsegítő csoportfoglalkozáson, 
- életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson,  
- életvezetési tanácsadáson, 
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő, különösen az általános iskolai 

végzettség, az első szakképesítés megszerzésére irányuló oktatásban, képzésben 
történő részvételre,  

h) az együttműködésre kijelölt szervvel 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart. 
 

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az önkormányzat családsegítő 
feladatokat ellátó intézményének munkatársa - amennyiben az aktív korúak ellátására 
jogosult személy nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, a szolgálatnál nem 
jelenik meg az előírt határidőre, nem teljesíti a beilleszkedést elősegítő programban 
foglaltakat - 3 napon belül megkeresi a jogosultat és megvizsgálja a mulasztás okát.  

 
(4) Az aktív korúak ellátására jogosult személy amennyiben önhibáján kívül nem tesz eleget 

kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül azt igazolni 
köteles és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az 
együttműködést. 
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(5) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy önhibájából nem tesz eleget 
kötelezettségének, 5 munkanapon belül az önkormányzat családsegítő feladatokat ellátó 
intézménye jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének 
elmaradását, illetve megszegését. 

 
(6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres 

szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának 
időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi. 

 
Ápolási díj 

 
4. § 

 
(1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét 

betöltött tartósan beteg, a városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy 
gondozását végzi és 

e) jövedelemszerzéssel járó munkaviszonyt létesíteni az ápolási teendők miatt nem tud,  
f) az ápolttal közös háztartásban élő, ápolási teendőket ellátni képes más hozzátartozó 

nincs és 
g) az egy főre számított havi nettó családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150, egyedülálló esetén annak 200 %-át nem haladja meg, 
valamint 

h) érvényes tartási szerződés alapján gondozásra, ápolásra ő, vagy más személy nem 
kötelezhető, 

e) más jogcímen sem a munkaügyi központtól, sem az önkormányzattól rendszeres 
jövedelemre nem jogosult.  

 
(2) Az ápolási díj mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. 
 
(3) Az ápolási díj határozott, vagy határozatlan időre állapítható meg.  
 
(4) A megállapított ápolási díjat meg kell szüntetni, ha 

c) az ápoló, vagy az ápolt ezt kéri, 
d) az ápoló kötelezettségét nem teljesíti. 
 

(5) Az ápoló kötelezettségét nem teljesíti különösen akkor, ha  
e) az ellenőrzés időpontjában legalább 2 egymást követő alkalommal indokolatlanul 

távol van,  
f) az ápolt és környezete elhanyagolt,  
g) az ápolt étkeztetése, gyógyszerezése, orvosi ellátása, felügyelete megoldatlan,  
h) nem az ápolási díjban részesülő végzi az ápolási teendőket. 
 

(6) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást végző gondozó az ellátást 
megállapító kezdeményezésére alkalmanként ellenőrzi, melynek tapasztalatairól 
beszámol.  
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Önkormányzati segély 
 

5. § 
 

(2) Az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt eseti jelleggel a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére, amennyiben az 
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg. Önkormányzati segély 
esetén a jogosultságot kizáró körülmények alól a szociális hatáskört gyakorló bizottság 
felmentést adhat, azzal a feltétellel, hogy az általa javasolt támogatás éves összege nem 
haladhatja meg kérelmezőnként a 10.000 Ft-ot. 

 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező  

− bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy  
− nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok 

megállapítása).  
 

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező  
− egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme 

nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy 
− megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon 

veszélyeztetve van.  
(4)  Önkormányzati segély igényelhető:  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 
mérséklésére  

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély) 
azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de 
esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy azon 
családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem 
képesek viselni, vagy  

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra 
vagy  

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  
 

(5)  Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, azonban 
nem haladhatja meg az 5.000 forintot. Átmeneti segély évente 4 alkalommal igényelhető. 
Az ilyen jogcímen nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg évente - elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély 
kivételével – a 20.000 forintot. 

 
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon 

rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül 
ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - 
kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén 
- nem állapítható meg.  

(7) Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást 
alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  
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6. § 
 

(1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény 
megállapításának a (4) bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl további feltétele, 
hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, és a kérelmező a kérelem 
benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.  

 
(2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  
 

(3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban 
természetben adható.  

 
7. § 

 
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 

önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg  

c) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  
d) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át.  
 

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés 
költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti 
anyakönyvi kivonatot.  

 
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
mértékének  

a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át;  

b) 20 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át;  

c) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő vagy egyedülálló 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át;  

d) nem haladja meg.  
 

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 120.000 forint. 
 
(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 

igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 
napon belül nyújthatja be. 
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III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Téli tüzelőanyag biztosításáról 
 

8. § 
 

(1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tüzelőanyag támogatásra jogosult az a 
vagyonnal nem rendelkező család, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, és az alábbiak közül legalább 
két feltétel egyidejűleg fennáll: 

 
a) három vagy többgyermekes család, 
b) gyermekét egyedül nevelő, 
c) hetven éven felüli házaspár, élettárs, 
d) aktív korú munkanélküli, 
e) egyedülálló, 
f) jövedelemmel nem rendelkezik, 
g) aki a tárgyévben közfoglalkoztatásban vett,  
   vagy vesz részt. 
    

(2) Támogatásra a hagyományos – vegyes – fűtési lehetőséggel rendelkező család 
jogosult. 

 
(3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
(4) A támogatás mértéke családonként  egy erdei köbméter (1x1x1,75) tüzelőanyag. 
 
(5) A támogatásra való jogosultság feltételei, a támogatás mértéke tekintetében – 

rendkívül indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján – a polgármester az 
önkormányzat szociális hatáskört gyakorló bizottsága javaslatát kérve dönt. A 
bizottság és a polgármester döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet. 

 
(6) A támogatás iránti igény a pénzügyi fedezet erejéig nyújtható be. 

 
Köztemetés 

 
9. § 

 
(1) A közköltségen történő eltemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetési 

költségnek megfelelő összeg. A szertartást – lehetőleg - az elhalt felekezeti 
hovatartozása figyelembevételével kell megrendelni. 

 
(2) Költségcsökkentés érdekében köteles a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. a 

köztemetés lebonyolításával összefüggő feladatok elvégzésére - sírásás, temetés, stb. - 
közmunkásokat biztosítani. 
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(3) A polgármester egyedi esetekben az egyházak térítésmentes közreműködését kérheti a 
temetési szertartás lebonyolításában. 

 
Közgyógyellátás 

 
10. § 

 
Méltányosságból közgyógyellátásra szociálisan rászorult – a feltételek egyidejű fennállása 
esetén – az a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem 
haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének legalább 15%-át meghaladja. 
 

Záró rendelkezések 
 

11.  § 
 
(1) Jelen rendelet – a 8. § kivételével - 2014. január 1. napjával lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet 8. §-a 2013. december 20-án lép hatályba. 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1/1999.(I.29.) rendelet 2-18. §-a, továbbá a gyermekvédelmi és 
gyámügyi ellátásról 4/2006. (III. 28.) rendelet. 

 
 

8. Javaslat szervezeti felépítés és működés szabályainak módosításáról szóló 
rendelet megalkotására  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. december 31. napjáig a hatályos jogszabályi előírások alapján a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket 
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. A hatályos szervezeti felépítésről és működésről szóló önkormányzati rendelet 
szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására átruházott hatáskörben a Pénzügyi 
bizottság jogosult. 
 
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, melynek 2014. január 1. napján hatályba lépő 
rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott 
módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást 
állapíthat meg. Mivel a támogatási forma elnevezése és szabályozása megváltozott indokolt a 
képviselő-testület működési szabályzatában is átvezetni a szükséges változásokat. A módosítás érinti az 
átmeneti segélyhez kötődő szabályozást is, mivel 2014. január 1. napjától a támogatási forma 
önkormányzati segély néven, eltérő jogcímeken folyósítható. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) kötelező feladatként állítja a 
jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás 
várható következményeit. Megfelelve a Jat. előírásainak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk a javaslathoz. 
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A mellékelt rendelet-tervezet megfelel a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM 
rendelet előírásainak. Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet meghozatalának szükségességét 
alátámasztó általános és részletes indokolás. 
 
A tervezet társadalmi véleményeztetése a Képviselő-testület szervezeti felépítésének és működésének 
szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 8/A. § (8) bekezdésében foglaltak alapján 
nem biztosított.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Az 
előterjesztést – melyet a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság is véleményezi - a Képviselő-
testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget 
igényel.  
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.  
 
Döntési javaslat: 

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013.(…...) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló  10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)  és d) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1-2 
pontjában, valamint az 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az szervezeti felépítésének 
és működésének szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R. ) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 5. § (5) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
e) közútkezelői feladatok ellátása során kezelői hozzájárulást ad útcsatlakozás létesítéséhez, közút nem 
közlekedési célú igénybevételéhez a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
 

2. § 
 
A R.  18. §-a az alábbiak szerint módosul: 
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„A Képviselő-testület:  
 

a) a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:  
- nem gépi úton megvalósított titkos szavazás lebonyolítása,  
- a jegyző közreműködésével a választási eljárásról szóló törvény szerinti szavazatszámláló 

bizottságok kiegészítése,  
- a polgármesteri, képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése és 

vizsgálata,  
- összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása,  
- polgármester illetményének emelésére, jutalmazására vonatkozó javaslattétel. 
 

b) a Pénzügyi Bizottságra átruházza a következő hatásköröket:  
- indokolt esetben felmentést adhat az első lakáshoz jutók támogatását érintő feltételek  
  fennállása alól,  
- indokolt esetben felmentést adhat a szociális rászorultság kizáró feltételei alól, önkormányzati segély 
esetében,  
- megállapíthatja önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítése esetén a vételi, illetve    
  elővásárlási jog jogosultja részére a vételár előleget 10%-nál alacsonyabb mértékben,  
- hozzájárulhat – részletfizetés esetén – a fizetésre kötelezett személyében történő   
  változáshoz,  
- Szerencs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának felhasználására vonatkozó  
  külön rendeletben meghatározott feladatok ellátása”  
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2013.(XII.19.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló  10/2011. (V.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)  
és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1-2 pontjában, valamint az 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
szervezeti felépítésének és működésének szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: R. ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 
 

A R. 5. § (5) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
e) közútkezelői feladatok ellátása során kezelői hozzájárulást ad útcsatlakozás létesítéséhez, 
közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 
 

2. § 
 
A R.  18. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Képviselő-testület:  
 

c) a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:  
- nem gépi úton megvalósított titkos szavazás lebonyolítása,  
- a jegyző közreműködésével a választási eljárásról szóló törvény szerinti szavazatszámláló 

bizottságok kiegészítése,  
- a polgármesteri, képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése 

és vizsgálata,  
- összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása,  
- polgármester illetményének emelésére, jutalmazására vonatkozó javaslattétel. 
 

d) a Pénzügyi Bizottságra átruházza a következő hatásköröket:  
- indokolt esetben felmentést adhat az első lakáshoz jutók támogatását érintő feltételek  
  fennállása alól,  
- indokolt esetben felmentést adhat a szociális rászorultság kizáró feltételei alól, 
önkormányzati segély esetében,  
- megállapíthatja önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítése esetén a vételi, illetve 
elővásárlási jog jogosultja részére a vételár előleget 10%-nál alacsonyabb mértékben,  
- hozzájárulhat – részletfizetés esetén – a fizetésre kötelezett személyében történő   
  változáshoz,  
- Szerencs Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának felhasználására vonatkozó 
külön rendeletben meghatározott feladatok ellátása”  
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
 

9. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak fenntartói ellenőrzése  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásában egy köznevelési intézmény, a Szerencsi Óvoda és 
Bölcsőde működik. Egy nevelési-oktatási intézmény mindennapi működését három alapvető 
dokumentum határozza meg: 
- Pedagógia Program: a nevelő munka az óvodában a pedagógiai program alapján folyik.  
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- Szervezeti és Működési Szabályzat: a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.  

- Házirend: a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével 
kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

 
A Pedagógiai Programot a tantestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. Az SZMSZ-t és a 
házirendet a tantestület fogadja el. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontja alapján a fenntartó 
ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.  
 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője benyújtotta a fentebb felsorolt dokumentumokat, amelyeket 
terjedelmi okokból nem csatoltunk az előterjesztéshez. A dokumentumok ellenőrzése megtörtént: 
tartalmazzák mindazon elemeket, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak és a helyi sajátosságok 
megkövetelnek.  
Az eredeti dokumentumok Király Judit közművelődési szakreferensnél a Polgármesteri Hivatal 214-es 
szobájában megtekinthetők. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Király Judit közművelődési szakreferens nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Minden intézménynek nagyon sok dokumentumot kell 
elfogadnia, de minden szabályzat annyit ér, amennyit betartanak belőle.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak ellenőrzése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 
Működési Szabályzatával, Pedagógiai Programjával és Házirendjével egyetért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
217/2013.(XII.19.) Ö.  
Határozat  
Tárgy: Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak ellenőrzése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatával, Pedagógiai Programjával és Házirendjével egyetért. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

10. Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz-ú ingatlanra 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A volt cukorgyári ipari területtel közvetlenül határos Szerencs belterület 2023/4 hrsz.-u. ingatlan a 
hatályos Településrendezési Terv (TrT) szerint jelenleg központi vegyes terület övezeti besorolásba 
tartozik. 
Ezen építési övezetben az alábbi rendeltetésű építmények helyezhetőek el:  

- igazgatási épület, 
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
- egyéb szórakoztató közösségi épület a területnek azon a részén, amelyben a gazdasági 

célú használat az elsődleges, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
- sportépítmény. 

 
Tekintettel arra, hogy a TrT készítésének időszakában diszkont üzletként hasznosított ingatlant 
jelenlegi tulajdonosa a szomszédos ingatlanokon már működő édességgyártó tevékenységhez kívánja 
átalakítani, és ezt a jelenlegi övezeti besorolás akadályozza, a munkahelyteremtő beruházást a terület 
ipari övezetbe történő átsorolásával lehet elősegíteni. 
  
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem, hogy az övezeti átsorolás érdekében a Településrendezési Terv módosítására irányuló eljárás 
megindítását jóváhagyni szíveskedjenek.   
 
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetőjének nincs szóbeli kiegészítése az írásos 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolja az ingatlan 
ipari területbe sorolását.  
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Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az osztályvezető asszony 
minden kérdésükre válaszolt a bizottsági ülésen, és örvendetesnek tartják, hogy újabb 
munkalehetőséggel bővül a szerencsiek lehetősége, ezért egyhangúlag támogatja a bizottság a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Takács István képviselő bejelenti érintettségét, tekintettel arra, hogy az előterjesztésben 
szereplő ingatlan összefüggésbe hozható a vállalkozásával, ezért a döntés meghozatalából 
szeretne kimaradni.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az érintettségre vonatkozó bejelentést.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
218/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: dr. Takács István képviselő érintettsége  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Takács István 
képviselő érintettségével kapcsolatos bejelentését, és úgy dönt, hogy a „Településrendezései 
Terv módosítása a 2023/4 hrsz-ú ingatlanra” megnevezésű napirendi pont döntéshozatalából 
kizárja.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy:  Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz.-u. ingatlanra vonatkozóan 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Településrendezési Terv településszerkezeti és szabályozási tervének 
módosítására irányuló eljárás megindítását jóváhagyja a Szerencs belterület 2023/4 hrsz.-u. ingatlan 
központi vegyes területből ipari övezetbe történő átsorolása vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Településrendezési Terv módosításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: a Városfejlesztési Osztály vezetője  
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SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
219/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz.-u. ingatlanra vonatkozóan 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Településrendezési Terv településszerkezeti és szabályozási 
tervének módosítására irányuló eljárás megindítását jóváhagyja a Szerencs belterület 2023/4 
hrsz.-u. ingatlan központi vegyes területből ipari övezetbe történő átsorolása vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Településrendezési Terv 
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: a Városfejlesztési Osztály vezetője  
 
 

11. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása  
 
(Kiss Attila alpolgármester távozik a teremből, a testület létszáma 7 fő) 
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervét 2013. október 31-én 
tárgyalta Szerencs Város Képviselő-testülete, melyet a 195/2013. (X.31.) Öt. számú határozatában 
elfogadott.  
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. elfogadott költségvetése 2013. évben 340 689 e Ft, a 
megítélt támogatás összege 96 600 e Ft.  
 
Szerencs Város Önkormányzata kormányzati támogatásban részesült, a Szerencsi Városüzemeltető 
Non-Profit Kft. 65 000 e Ft kapott a szállítói tartozások rendezésére, mely indokolttá teszi az üzleti 
terv módosítását. 
 
A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2013. évre 161 600 e forint 
támogatásra lenne szüksége. 
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Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönetet 
mond azon beszállítóknak, akik eddig türelemmel voltak, és a jelenlegi támogatásból fognak 
tudni tartozást törleszteni.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ezek szerint még marad? 
 
Takács M. István ügyvezető: Igen.  
 
Koncz Ferenc polgármester: De lejárt tartozás nem marad? 
 
Takács M. István ügyvezető: A novemberi szállítói tartozás 129 millió forint volt.  
 
Takács M. István ügyvezető: A 65 millió forint kb. a fele, és vannak még kisebb dolgok, 
amelyeket 100 milliós nagyságrendig fognak tudni kiegyenlíteni.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Könyveléstechnikai szempontból ezek még nem lejárt 
tartozások? 
 
Takács M. István ügyvezető: Nem, nem lejárt. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő: Köszönetét fejezi ki az ügyvezetőnek, amiért a több milliós 
tartozások lassan rendeződni látszanak.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A legnagyobb tétel a sportlétesítmények üzemeltetése 94 
millió forint támogatással. Örömmel olvasta, hogy megoldódik a gönci, hasonló kategóriájú 
városi tanuszodának a sorsa. Az állam kivásárolja a „PPP” konstrukcióban felépített, és Gönc 
Város Önkormányzata által eredetileg havi 5 millió forint fizetési kötelezettségű vállalása 
mellett felépített tanuszodának a jövőbeni üzemeltetését. Ezt teszi oly módon, hogy átveszi a 
Klebelsberg Intézmény. Az ügyvezető tervezi-e kezdeményezni egy hasonló konstrukció 
megvalósítását, a tanuszoda köznevelésbe történő állítását?  
 
Takács M. István ügyvezető: Szerinte ehhez hasonló jelen pillanatban az, hogy a 
költségmegosztás szempontjából hőmennyiségmérő lett felszerelve a gimnázium kazánjába, 
ami alapján az eddig fizetett gimnáziumi költségek a céget terhelték. Ezt most már az iskola 
fogja saját maga kifizetni. Az eddigi 40 millió nem 40 millió lesz, hanem például a fele, de az 
sem kizárt, hogy a nagyobbik rész lesz az iskoláé.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ez azt jelenti, hogy a tavaly nem 100 millió forinttal 
támogatták a gimnáziumot, hanem 110 millióval.  
 
Takács M. István ügyvezető: Most lesz egy hónapos mérés, ami alapján lehet majd 
arányszámokat hasonlítani. Az iskolákat tekintve, eddig csak a szerencsi intézmények vették 
igénybe a tanuszodát. Az első félévben az eddig megszokottaktól eltérve a gimnázium nem is 
vette igénybe. A második félévre viszont jelezték az igényt, és a hét minden napjára van egy-
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egy iskola. Ez nagyon pozitív előjel, illetve nagyon sok más külső iskola is megkeresi a 
tanuszodát oktatás céljából. Úgy gondolja, hogy a kormányzati intézkedés a mindennapos 
testnevelés órára meg fog oldódni, és az a 40 milliós hiány a 10 millió irányába fog 
elmozdulni.  
 
Dr. Gál András képviselő: Ez havi 400 ezer forintot jelent, amit most az Egri 
Főegyházmegye jóvoltából a városnak az uszoda igénybevételével segítségként tudnak adni. 
Éves szinten ez 4 millió forint. Úgyhogy „1:1”. 
 
Koncz Ferenc polgármester: Hát nem, mert ez azt jelenti, hogy eddig ezt sem fizette a 
gimnázium, mert amit most az Egri Főegyházmegye ad az uszoda felé, azt eddig is meg 
kellett volna tenni, de az önkormányzat nem számlázta ki a gimnázium felé.  
 
Dr. Gál András képviselő: Az első félévben a gimnázium nem használta a tanuszodát.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Amit mondott, általában mondta, az elmúlt évek 
vonatkozásában. De egyébiránt ez egy felesleges számolgatás, mert ha már az önkormányzat 
egyszer úgy döntött, hogy megépíti az uszodát, és fenntartja, akkor azt kell megnézni, hogyan 
lehet a legrentábilisabb keretek között működtetni. Egy biztos, az uszoda akkor ér valamit, ha 
azt használják. Amit Egeli Zsolt alpolgármester felvetett, további megtakarítást jelenthet, de 
majd meglátják, mennyire lehet ezt beilleszteni az uszoda működésébe.  
 
Dr. Gál András képviselő: Az uszodát nem tudják átadni a Klebelsbergnek?  
 
Koncz Ferenc polgármester: Erről beszélnek, felajánlották, de nem kívántak élni vele. 
Egyébiránt az egyháznak is felajánlották az uszodát, eredménytelenül. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy 2000-ben, amikor nagy vita volt az uszoda elhelyezését illetően, az egyik fő indok 
az volt, hogy azért tervezik a gimnázium közelébe, mert majd a gazdaságos működtetés 
szempontjából a gimnázium alatt a megfelelő menedzser működtetés sokat fog segíteni a 
költségek vonatkozásában. Azonban ez az elképzelés nem így alakult, nem a gimnáziumhoz 
tartozott az uszoda. Úgy gondolja a jövőben kiderül, hogy mire lesz lehetőségük, és alkalmuk 
a működtetés vonatkozásában. Minden lehetőséget meg kell vizsgálni, a lényeg, hogy az 
uszoda működjön. A továbbiakban kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadása 
(alapítói határozat) 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. tulajdonosa a cég 2013. évi módosított üzleti tervét 161 600 000 forint tervezett támogatással 
elfogadja.  
 
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
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Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
 
220/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének 
elfogadása (alapítói határozat) 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2013. évi módosított üzleti tervét 161 600 000 forint tervezett 
támogatással elfogadja.  
 
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.  
 
 
 

12. Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete bérleti szerződésének 
módosítása  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Városüzemeltető Non-Profit Kft. által fenntartott létesítmények legnagyobb igénybevevői a város 
által üzemeltetett intézmények, önkormányzati alapellátásba tartozó feladatainak elvégzése keretében 
a polgármesteri hivatal és az általa létesített gazdasági társaságok.  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott ülésén a „Hegyalja Kapuja” 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének iroda bérleti díját a 36/2013. (II.14.) Öt. számú határozatában az 
alábbiak szerint fogalmazta meg: 
 
„Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületének a Szerencsi Fürdő & Wellnessház épületében 
(3900 Szerencs, Rákóczik út 94.) bérlet 26 m2-es iroda bérleti díját havonta, bruttó 10 000 forintban 
határozza meg, amely a rezsiköltségekhez való hozzájárulást tartalmazza.”  
A szerződés időtartama: 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig (1. sz. melléklet). 
 
A bérleti szerződés módosítására kérelmet nyújtotta be Koroknay Károly egyesületi elnök (2. számú 
mellékelt), melyben kéri a szerződés minimum 3 évvel való meghosszabbítását.  
 
Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását. 
 
 
Takács M. István ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy levélben kereste meg az 
Egyesület elnöke, mert a Fürdő és Welnessházban bérelnek egy 26 m2-es irodahelyiséget. Ezt 
a szerződést évente újítják. Az Egyesület elnökének kérése, hogy most három évre kössenek 
szerződést. Mivel a szerződés hatálya a jelenlegi testület ciklusán átnyúlik, úgy gondolta, nem 
hoz ebben döntést, inkább a testület elé terjeszti a kérelmet. A Kft. Felügyelő Bizottsága 
tárgyalta az előterjesztést, és a szerződésre vonatkozóan az egy éves időtartamot javasolja.  
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Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság e napirendi pont 
kapcsán nem hozott döntést, ezt a testületre bízza. Az írásos anyagot megtárgyalták, 
megismerték az Egyesület elnökének kérelmét, amelyben azért kéri a három éves szerződéses 
időt, mert a megújítási költségek magasak.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A Mozgáskorlátozottak Egyesülete akkreditációjának egyik 
feltétele, hogy rendelkezzenek irodahelyiséggel. Tudomása szerint az akkreditáció jelenleg 
250 ezer forintba kerül évente. Ha 3 éves bérleti szerződést kötnének az Egyesülettel, akkor a 
civil szervezet 500 ezer forintot tudna megtakarítani. Tudja ezt a kérést támogatni, nincs 
kifogása a kéréssel kapcsolatban, sőt javaslatot tesz a testületnek a 3 éves szerződésre, csak 
nem érti, mert akkor miért nem 4 év? Azonban a szerződést lehet módosítani, ha bármi olyan 
történik, hogy az önkormányzatnak máshol van lehetősége irodát kiadni.  
 
Dr. Gál András képviselő is támogatja a 3 éves szerződési időt, hiszen van módosítási 
lehetőség, ha szükségessé válik bármi okán.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzat részéről ez egy gesztus volna, a civil 
szervezetnek pedig megtakarítanak ezzel 500 ezer forintot.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A városban van olyan pártpolitikai, társadalmi szervezet, 
akinek 20 évre szól a bérleti szerződése a 90 m2-es irodájára. Azért nem tud erről a testület, 
mert nem testületi hatáskör, hanem személyek írták alá a szerződést belevéve, hogy ha az 
önkormányzat mégis szeretné a helyiségeket birtokba venni, akkor lehetőség van rá, de akkor 
ugyanilyen irodát kell a város más pontján biztosítani. Most az a különbség, hogy egy 
akadálymentes iroda a feltétele az akkreditációnak. A jelenlegi iroda, ennek a feltételnek 
megfelel. Az Egyesület elnöke által írt levélből az is kiderül, hogy azért is kérik a három évre 
szóló bérleti szerződés megkötését, mert ezzel akkreditáció által biztosított támogatási forma 
jelentene, és ami ide kapcsolódik bér+járulékai három éven keresztül, az Egyesület minimum 
5 főt tudna foglalkoztatni. A megkapott akkreditációs tanúsítvánnyal tudnának foglalkoztatni 
olyan fogyatékos személyeket, akiknek az állapota abban a kategóriában van, hogy nem 
rehabilitálható, de 4, vagy 6 órában képességeinek megfelelő munkát el tud látni. Ez C/1, 
vagy B/2 kategória. Az említett kategóriákat az NRSZH irodán keresztül sem tudják 
egyéniben támogatással foglalkoztatni, csak az egyesületen keresztül. Tehát emiatt is kérik a 
testület támogatását ebben a kérdésben. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tokaji 
mozgáskorlátozottak egyesülete a helyi civil szervezet keretein belül fog működni, mint tokaji 
csoport.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az elhangzottak alapján látszik, hogy a többség a hároméves 
időintervallumot támogatja, ezért, mint módosító indítványt szavaztatja meg először. A 
határozati javaslatot módosítással bocsátja szavazásra.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: „Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének iroda bérleti szerződésének 
módosítása. 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Eperjes út 9.) alapítója, az ügyvezető előterjesztése 
alapján az alábbi határozatot hozza:  
A „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületének a Szerencsi Fürdő & Wellnessház 
épületében (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) bérlet 26 m2-es iroda bérleti szerződését további 3 évvel 
meghosszabbítja, melynek bérleti díja 10.000 Ft/hó. 
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Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a bérleti szerződést a határozatban foglaltak megfelelően 
módosítsa.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Takács M. István ügyvezető 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
 
221/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: „Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének iroda bérleti szerződésének 
módosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető 
Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Eperjes út 9.) alapítója, az 
ügyvezető előterjesztése alapján az alábbi határozatot hozza:  
A „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületének a Szerencsi Fürdő & Wellnessház 
épületében (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) bérlet 26 m2-es iroda bérleti szerződését további 3 
évvel meghosszabbítja, melynek bérleti díja 10.000 Ft/hó. 
Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a bérleti szerződést a határozatban foglaltak megfelelően 
módosítsa.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Takács M. István ügyvezető 
 
 

13. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása  
 
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 kormányrendelet 32.§ (4) bekezdésében előírtak értelmében:  
„A helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző 
év december 31-ig hagyja jóvá.” 
 
A hivatkozott jogszabályok alapján az általuk előírt határidőt szem előtt tartva a 2014. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervet az előterjesztés mellékleteként terjesztem a testület elé.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Kérem a jövő évre vonatkozó ellenőrzési terv áttekintését és határozatba foglalt módon annak 
elfogadását. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2104. évi belső ellenőrzési 
tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
222/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2104. évi belső 
ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

14. A III. sz. fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Brugoviczky Zsolt Béla levélben tájékoztatott róla, hogy alapellátási feladatait a jövőben a 
Szerencs, Sallai u. 11. szám alatti rendelőben látja el. Az elmúlt időszakban a rendelés helyszíne 
mellett a betéti társaság székhelye is módosult.  
 
A rendelő működtetéséről a jövőben a szakorvos kíván gondoskodni.  
 
Fentiekre való tekintettel kérte, hogy a feladat-ellátási szerződése módosításra kerüljön.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek.  
 
 
Kiss Attila alpolgármester: dr. Brugoviczky Zsolt megkereste az önkormányzatot, hogy a 
feladat-ellátási helye változik. A Rákóczi Iskolából elköltözött, és a Sallai utcában bérel, 
illetve újított fel egy rendelőt. Bejelentette, hogy a társaság székhelye a korábbi tállyai címről 
a szerencsi, Sallai utcai székhelyre változott. Két bejegyzés kerül törlésre a szerződésből, 
miszerint már nem fizet rezsit az iskolai rendelő után, valamint nem kívánja az ott lévő 
eszközöket bérelni. Az ÁNTSZ engedély már rendelkezésre áll az új székhelyre, de az OEP 
támogatáshoz szükséges a szerződés.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő úgy véli, a város nyert azzal, hogy egy fiatal fogorvos kezdte meg 
praktizálását. Külön öröm, hogy már nem csak bérel helyiséget, hanem tulajdont szerzett, 
hiszen komolyan gondolja a vállalkozását. Már látta a rendelőt, amely nagyon szépen, 
korszerűen felújított és berendezett.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő tájékoztatást kér arról, hogy volt-e körzetmódosítás, mert az 
előterjesztésből számára nem egyértelmű.  
 
Kiss Attila alpolgármester: Korondi képviselő asszony „képviselői életéből” kimaradt két 
év, ezért nem lehet információja arról, hogy Szaniszló doktor úr elhalálozása után dr. 
Brugoviczky Zsolt lett beltag a SANIDENT Bt-ben, és vette át a praxist. Körzetmódosítás 
nem történt, Bodrogkisfalud került ki a körzetből.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: III. számú fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
223/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: III. számú fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

15. Döntés ügyvezető újraválasztásáról 
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. önkormányzati alapítású, és 100%-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaság. A társaság ügyvezetői feladatait 2009. január 1. napjától Tóth 
István látja el. Az ügyvezetőt 5 évre bízták meg a tisztség ellátásával, mely időtartam 2013. december 
31. napján lejár. 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 149. §-a szerint a társaság ügyeinek intézését és 
a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által 
választott ügyvezető látja el.  
 
Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de 
legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági 
szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető 
tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb 
időtartamra jött létre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön 
létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási 
kötelezettség nélkül visszahívhatók. 
 
A Felügyelőbizottság az újraválasztásra tett javaslatot megtárgyalta, azt egyhangú szavazattal 
elfogadta. 
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Fentiek alapján indokolt az ügyvezetőt határozott időre, további öt évre megbízni. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek! 
 
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy az érintett ezen napirendi pont vonatkozásában 
nem kérte zárt ülés tartását.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: A kiküldött anyaghoz képest pontosítja az előterjesztést, miszerint a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testületnek lehetősége van arra, hogy az ügyvezetőt újraválassza. Amennyiben az 
újraválasztás mellett dönt a testület, az ügyvezető mandátuma 2014. január 1-jétől 2018. 
december 31-ig szól. A bruttó, havi munkabére 410 ezer forint, e mellé havi 5000 forint 
telefonköltség-térítés szerepel. Továbbá munkabéren felüli juttatásként havi bruttó 80 ezer 
forint cafeteria juttatás szerepel. Véleménye szerint a gépjárműhasználatot is rögzíteni 
kellene.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Erről a későbbiekben döntenek, hiszen nincs megfelelő módon 
előkészítve.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja Tóth István jelenlegi ügyvezető újraválasztását.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az ügyvezetőt érintő feltételek és kompentenciák nem 
változnak, tehát továbbra is ugyanolyan fizetésért és egyéb juttatásért végezné a feladatát. A 
testületnek ilyen esetben két lehetősége van. Vagy új pályázatot ír ki a pozícióra, vagy megbíz 
más személyt. Jelen állás szerint a testület új személyt nem keresett az ügyvezetői állásra, 
mert elégedett a vezető tevékenységével.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Amikor legutóbb a testület kiírt erre a pozícióra pályázatot -  
bár akkor sem volt kötelező - a legnagyobb vita egyesek részéről azon folyt, hogy az igazgató 
szakmai képesítése megfelelt-e a pályázati kiírásnak, vagy sem. Nem született konszenzus 
ebben a kérdésben, kavarogtak az indulatok. Tekintettel arra, hogy nem kötelező pályázat 
kiírása, véleménye szerint azt kell figyelembe venni, hogy az adott körülmények között, adott 
feltételrendszerben tudja-e az elvárásokat teljesíteni az ügyvezetés, és a menedzsment. Az, 
hogy egy társaság milyen színvonalon végzi a munkáját, attól is függ, hogy a vezető milyen 
munkatársakat vesz maga mellé. 2007-ben nagyon gyengén ellátott tárgyi felszereltséggel 
működött a Városgazda Kft. Az ügyvezetőnek az volt a kiemelkedő tulajdonsága, hogy soha 
nem azzal foglalkozott, mit miért nem lehet megcsinálni, hanem azt kereste, hogyan lehet az 
adott feladatot, az adott körülmények között maximálisan teljesíteni. Az is figyelemre méltó, 
hogy abban az időben is részrehajlás nélkül, bármelyiküktől elfogadta a kéréseket. Ezek nem 
személyes kérések voltak, hanem az általuk képviselt választók kérései. Ez abban az időben 
nem volt egészen szokásos és szokványos, hogy őket is emberszámba nézték ilyen jellegű 
dolgokban. Ezt nagyon nehezen tudják elfelejteni az igazgatónak. Bár az igazgató úr a 
Bocskai Társaság színeiben indult, a választások után semmilyen konfliktust nem okozott. 
Jelenleg sokkal több a feladat, hiszen a közmunka ilyen fajta minőségi változására senki nem 
gondolt, ezért sem gondolnak személyi változásra. Nyilván, mindent lehet jobban csinálni, 
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embereket kevésbé, vagy jobban kedvelni. Biztos abban, hogy az igazgató a megszerzett 
tapasztalatait ebben a munkakörben tudja a legjobban kamatoztatni. Kevés szó esik róla, de 
tudni kell, hogy egy ügyvezetőt indokolás nélkül, bármikor vissza lehet hívni. Amennyiben az 
igazgató a testülettől bizalmat kap, akkor javasolja, hogy a menedzserszerződés bizonyos 
részeit építsék bele a munkaszerződésbe, tehát ha bizonyos oknál fogva a testület visszahívná 
az ügyvezetőt, akkor abban az esetben bizonyos munkajogi védelmet kaphasson. Úgy 
gondolja, hogy az igazgató most már elég hosszú ideje áll a köz szolgálatában, és ha egy 
normál munkavállalónak is jár a Munka Törvénykönyve alapján a végkielégítés, akkor ehhez 
hasonló munkavédelmi szabályozást tervezzenek a szerződésbe.  
 
Dr. Gál András képviselő azt javasolja, hogy ne írjanak ki pályázatot az igazgatói 
álláshelyre, hanem hosszabbítsák meg a jelenlegi igazgató kinevezését újabb öt évre. Az 
említett négy évvel ezelőtti vitát tekintve, abban neki is része volt, de sikerült megoldani a 
problémát, amely a feszültséget gerjesztette. Véleménye szerint az elmúlt időszakban az 
igazgató jól végezte a munkáját, és irányítása mellett jól működött a gazdasági szervezet. Az 
igazgató valóban azt nézte mindig, hogy hogyan lehet az adott feladatot a lehető 
leggyorsabban és jól megcsinálni, nem pedig azt, hogy hogyan nem lehet megoldani a 
problémát. Javasolja az öt évre szóló újraválasztást, majd a későbbiekben a bér rendezését is.  
 
Kiss Attila alpolgármester arra kíváncsi, hogy Tóth István ügyvezető elvállalná-e újabb öt 
évre a megbízást, ha igen, kéri, hogy röviden számoljon be a vezetői elképzeléseiről. 2011 
augusztusában választották meg a másik nonprofit kft. ügyvezetőjét, szintén pályázat nélkül, 
azzal a kifogással, hogy 1-2 hónapon belül tegye meg vezetői elképzeléseit. Támogatni tudja a 
jelenlegi ügyvezető újraválasztását, ha tájékoztatja őket, hogy miként képzeli a jövőt, főleg a 
START közmunkával kapcsolatban, amely óriási lehetőség. A határozati javaslatba 
belefoglalná – úgy, mint a másik ügyvezető esetében – hogy 1-2 hónapon belül írásban 
számoljon be a vezetői elképzeléseiről. Csatlakozik az elismerő szavakhoz, és egyetért azzal 
is, amit Kiss Attila alpolgármester mondott. Takács István esetében nem ismerték a munkáját, 
ezért indokolt volt a vezetői elképzelések kérése, de Tóth István 20 éve dolgozik a 
közszolgálatban, és az elmúlt öt évben is bizonyította munkájával az alkalmasságát, és nagyon 
jó munkaszervezetet hozott létre. Támogatja Tóth István ügyvezető újraválasztását, a 
telefonköltségeket illetően az 5000 forintos havi költséget javasolja 10.000 forintra 
megemelni.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő egyetért Egeli Zsolttal, hiszen voltak keserves pillanataik az 
elmúlt ciklust illetően, ezt saját tapasztalat alapján mondja, de Tóth István mindig mellé állt, 
mindig segített, ember maradt. Támogatja az igazgató újraválasztását.  
 
Visi Ferenc képviselő egyetért a vezetői program kérésével, de a végkielégítés szerződésbe 
foglalását, csak ennek a testületnek a ciklusára rögzítsék. A következő testület majd dönt a 
továbbiakat illetően.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az eddig elhangzottak alapján kitűnik, hogy a városvezetés 
nem kívánt pályázatot kiírni hiszen, ha a másik esetben nem írtak ki pályázatot, akkor ebben 
az esetben ez tisztességtelen lett volna. Reagálva arra, amit Bobkó Géza mondott, kifejti, hogy 
Takács István munkáját is ismerték, hiszen a város alkalmazásában állt, igaz más módon. Gál 
András említette, hogy a korábbi nézeteltérésben ő is benne volt, de akkor a többséget 
képviselték, hiszen akkor is úgy gondolták, ahogyan azt Korondi Klára képviselő asszony 
említette. Szerinte a cég jól működik. Például az óvoda beruházás kapcsán, az átadás előtt 3 
nappal a Kft. megoldotta azt a problémát, amit a kivitelező nem tudott. Sok esetben, van az 
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utasítás, hogy oldd meg, de nincs hozzá pénz, sem eszköz. Mégis megcsinálja a cég a 
feladatot. Megerősíti, hogy a Kft. jól végzi feladatát, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy 
ott fillérekért dolgoznak a munkavállalók. Amennyiben nem azt tapasztalta volna az elmúlt 
három évben, amiről például Korondi Klára is beszélt, akkor nem így állna a helyzet. Azt 
látja, hogy működnek a dolgok, pedig nem egyszerű. Ezen okokból kifolyólag döntött úgy, 
hogy nem írnak ki pályázatot, helyette javaslatot tesz az ügyvezető újraválasztására, de 
természetesen a testület döntése számít, és mindenki tisztában van vele, hogy ezt akkor lehet 
megváltoztatni, amikor a testület akarja. Talán emlékeznek rá, hogy erre volt már példa az 
elmúlt időszakban is. Akkor sem politikai alapon döntött úgy a mostani többség, mivel jól 
működött, addig is jól működött, ezért úgy viszik tovább, ami a város érdekét szolgálja, és ez 
nem más, minthogy ezek a területek jól működjenek. Természetesen vannak viták, de abban 
sem biztos, hogy az idilli állapot volna a megfelelő. A továbbiakban megadja a szót Tóth 
István ügyvezetőnek, amennyiben a jövőre vonatkozó tervekről tájékoztatást adni.  
 
Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője: Úgy gondolja, nem 
elegáns ebben a témában megszólalnia, azonban Kiss Attila alpolgármester kérésének 
megfelelően elmondja, hogy kb. 20 éve részese ennek a munkának, és évente két alkalommal 
számol be a testület előtt az általa képviselt cég tevékenységéről. Egyszer a tervekről, 
másodszor az eredményekről. A beszámoló már most is készül, és rövid időn belül megkapja 
a testület a Városgazda Kft. üzleti tervét. A START közmunkaprogram az önkormányzat 
feladata, a Kft. foglalkoztatja a dolgozókat, de magát a programot közösen állítják össze, 
amely az elkövetkezendő hetek feladata lesz. Mivel szót kapott, köszönetet mond a 
dolgozóinak, akik a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ebben az esetben a 
közfoglalkoztatott kollégákra is gondol, nem csak az állandó munkatársakra. Biztos abban, 
hogy ha nem az a csapat dolgozna mellette, amelyik most, nem biztos, hogy most az 
újraválasztásán gondolkodnának. Köszönetet mond, az aktuális képviselő-testületeknek is, 
hiszen bármilyen ötletük volt, támogatták, mégha csak egy „fejbólintással” is, mert pénz, 
valóban nem volt.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ha már az előbb említette, hogy egyenlő feltételrendszerben 
szeretné a működtetést, az alábbiakat javasolja: változatlan feltételekkel teszi fel szavazásra a 
határozati javaslatot, és a költségvetés elfogadása után megnézik a feltételrendszereket. Kiss 
Attila alpolgármester által tett javaslatot véleménye szerint akceptálni lehet, tehát a vezetői 
beszámoló két hónapon belül kerüljön bemutatásra ugyanúgy, mint a másik cég vezetője, 
Takács M. István esetében is. A módosítással együtt bocsátja szavazásra a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencsi Városgazda non-profit kft. ügyvezetőjének újraválasztása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetőjének, Tóth Istvánt 
(sz:Sárospatak, 1963., a.n.: Szava Magdolna, lakcím: Szerencs, Pincemester u. 6.) - a gazdaságokról 
társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (2) bekezdésének második fordulatában foglaltakra 
tekintettel újraválasztja - 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig. Az ügyvezető 
munkaviszony keretében, havi 410.000 bruttó munkabérért látja el a feladatait. A munkabéren felül 
havi 5.000 Ft. összegű telefonköltség térítést állapít meg, továbbá munkabéren felüli juttatásként évi 
bruttó 80.000 forint cafeteria-juttatásban részesíti. 
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A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy újraválasztásához képest két hónapon belül vezetői 
elképzeléseit az üzleti tervvel együtt terjessze a testület elé.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés aláírására, továbbá utasítja a 
jegyzőt annak elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
 
224/2013.(XII.19.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: Szerencsi Városgazda non-profit kft. ügyvezetőjének újraválasztása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetőjének, Tóth 
Istvánt (sz:Sárospatak, 1963., a.n.: Szava Magdolna, lakcím: Szerencs, Pincemester u. 6.) - a 
gazdaságokról társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 24. § (2) bekezdésének második 
fordulatában foglaltakra tekintettel újraválasztja - 2014. január 1. napjától 2018. december 
31. napjáig. Az ügyvezető munkaviszony keretében, havi 410.000 bruttó munkabérért látja el 
a feladatait. A munkabéren felül havi 5.000 Ft. összegű telefonköltség térítést állapít meg, 
továbbá munkabéren felüli juttatásként évi bruttó 80.000 forint cafeteria-juttatásban részesíti. 
A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy újraválasztásához képest két hónapon belül 
vezetői elképzeléseit az üzleti tervvel együtt terjessze a testület elé.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés aláírására, továbbá 
utasítja a jegyzőt annak elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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16. Javaslat a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a 
módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 
talajterhelési díj egységdíjának mértékét. 
A módosítás értelmében 2012. február 1. napjától az egységnyi díj mértéke a korábbi 180 Ft/m3-ről 
annak tízszeresére, azaz 1 800 Ft/m3-re emelkedett.  
Szerencs város közigazgatási területén – a Vári telep és a Malomtanya kivételével – a 
szennyvízcsatorna-hálózat 100%-ban kiépített, és a kibocsátók mintegy 50 %-a rácsatlakozott 2012-
ben a hálózatra. 
 
Az adóügyi osztályhoz talajterhelési díjjal kapcsolatban írásban is és szóban is számos megkeresés 
érkezett, hogy aránytalanul nagy megterhelést jelent a lakosság számára a rákötéssel összefüggő 
kiadások finanszírozása.  
- A város területének kb. felén - zömében a régebben kiépített területeken - az ingatlanok és a 

közcsatorna között nem került kiépítésre a beállás. Az ingatlanokon kívül, az utcán haladó 
gerincvezeték és a telekhatár közötti kiépítés miatt a tulajdonosokat terheli és terhelte az előzetes 
felméréseink szerinti, bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó többlet bekötési költség.  

- Vannak olyan idős, egyedül állók, és rendkívüli élethelyzetbe került háztartások, akik a 
közcsatornára nagy anyagi megterheléssel tudnak, ill. tudnának rákötni, így a jelentősen 
megnövekedett talajterhelési díjat sem tudják megfizetni.  

 
A Ktd. 26.§. (4) bekezdése alapján az önkormányzatok felhatalmazást kapnak, hogy rendeletben 
határozzák meg a talajterhelési díjjal eljárás rendjét szabályozzák, értve ez alatt a díjkedvezmények 
meghatározását is.  
A már bevezetett adónemre vonatkozó évközi módosítás tervezete a naptári éven belül nem súlyosbítja 
az adóalanyok adóterheit.  
 
A kedvezménnyel kibővített rendelettervezetet a testület 2013. szeptember 26-án elfogadta, azonban a 
jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfeleltetés miatt szükséges a rendelet vonatkozó 
szakaszainak felülvizsgálata, a jogtechnikai eszközök módosítása, tekintettel arra, hogy az adózók 
számára egyértelmű és pontosan értelmezhető legyen a talajterhelési díjra vonatkozó 
kedvezményezettek köre.   
A fentiek okán teszek javaslatot a kedvezmények tárgykörének pontosításra. 
 
A rendelettervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet megfeleljen az Alaptörvényből 
eredő követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a nemzetközi és az európai 
uniós jogból eredő kötelezettségnek, a jogalkotás szakmai követelményeinek.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) kötelező feladatként állítja a 
jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás 
várható következményeit. Megfelelve a Jat. előírásainak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk a javaslathoz.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatról dönteni 
szíveskedjen.  
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Dr. Barva Attila jegyző: Ismereteik szerint 20-24 család van Szerencsen, akik nehéz anyagi, 
szociális körülmények között élnek, vagy a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás műszaki 
megoldása rendkívül magas költségeket emésztene fel. Éppen ezért a képviselő-testület idén 
szeptemberben hozott döntést az ezzel kapcsolatos támogatásra. A rendelet módosítása azért 
került újra a testület elé, mert a kedvezmény a 2012-2013-as évekre vonatkozott, így célszerű 
volna az időbeli hatályt a 2014-es évre is kiterjeszteni, hiszen ezen családok nagy része ebben 
az évben sem tudott a hálózatra csatlakozni. Így ezzel a gonddal ugyanúgy szembesülnének 
egy év múlva, ezért javasolja a kedvezmény egy évvel történő meghosszabbítását, és egyben 
javasolja, vizsgálja felül a testület a polgármester azon korábbi javaslatát, hogy a Borsodvíz 
Zrt. bevonásával hogyan tudná a szóban forgó kört hozzájuttatni a szolgáltatáshoz. A jelenlegi 
szabályozást pontosabbá kell tenni mind pénzügyi, mind pedig jogosulti szempontból. 
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Döntési javaslat:  

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2013.(XII.19.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 30/2004.(VII.1.) rendelet 
módosításáról  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási 
és eljárási szabályokról szóló 30/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 2/B § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„90%-os mértékű kedvezményben részesül – erre vonatkozó kérelme benyújtása esetén - az a  
kibocsátó  
− akinek az életvitelszerű lakhatásra szolgáló ingatlana telekhatára és a közcsatorna között 

nem került kiépítésre a szennyvíz bekötővezeték, és annak kiépítési költsége az átlagos 
bruttó 100.000 Ft-os kivitelezési díjat meghaladja, ill. meghaladná, vagy  

− 65 éven felüli, és rendkívüli egészségügyi állapotára tekintettel a rendszeres gyógyító 
ellátás költsége havonta meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25 %-át, és 
éves vízfogyasztása a 20m3-t nem haladja meg. 
 

(2) A R. 2/B § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 Az (1) bekezdésben megjelölt mértékű kedvezmény kizárólag a 2012., 2013., és 2014. 
kibocsátási évre kivetett talajterhelési díj mérséklésére alkalmazható.  

 



 76 

(3) A R. 2/B § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) „A 2/A.§-ban és 2/B.§-ban rögzített díjkedvezmények nem vonhatók össze, csak egy 

jogcímen érvényesíthetők.” 
2.§ 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. szeptember 27. 
napjától kell alkalmazni.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2013.(XII.19.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 

díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 30/2004.(VII.1.) rendelet 
módosításáról 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási 
és eljárási szabályokról szóló 30/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

(4) A R. 2/B § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„90%-os mértékű kedvezményben részesül – erre vonatkozó kérelme benyújtása esetén - az a  
kibocsátó  
− akinek az életvitelszerű lakhatásra szolgáló ingatlana telekhatára és a közcsatorna között 

nem került kiépítésre a szennyvíz bekötővezeték, és annak kiépítési költsége az átlagos 
bruttó 100.000 Ft-os kivitelezési díjat meghaladja, ill. meghaladná, vagy  

− 65 éven felüli, és rendkívüli egészségügyi állapotára tekintettel a rendszeres gyógyító 
ellátás költsége havonta meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 25 %-át, és 
éves vízfogyasztása a 20m3-t nem haladja meg. 
 

(5) A R. 2/B § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 Az (1) bekezdésben megjelölt mértékű kedvezmény kizárólag a 2012., 2013., és 2014. 
kibocsátási évre kivetett talajterhelési díj mérséklésére alkalmazható.  

 
(6) A R. 2/B § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
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(3) „A 2/A.§-ban és 2/B.§-ban rögzített díjkedvezmények nem vonhatók össze, csak egy 

jogcímen érvényesíthetők.” 
2.§ 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. szeptember 27. 
napjától kell alkalmazni.  
 
 

17. Szerencs VSE 2013. évi támogatási összegének megemelése  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése a 3/2013.(II.14.) önkormányzati 
rendelettel került elfogadásra, mely szerint a Szerencsi VSE támogatása 6 500 eFt, a 37/2013.(II.14.) 
Öt. határozat értelmében Szerencs Város Önkormányzata további 4 200 eFt címzett támogatást 
biztosított a Szerencsi VSE 2012. évi elmaradt bérleti díj hátralékának rendezésére.  
Az egyesület kifizetetlen számláinak rendezésére további 5 800 eFt támogatás szükséges.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a mellékelt határozati 
javaslat alapján a döntés meghozatalát.  
 
 
Kiss Attila alpolgármester röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  
 
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy az Egyesület összesen 39,3 millió forintból 
gazdálkodhat.   
 
Kiss Attila alpolgármester: Igen, a birkózók nélkül, de az még 1,1 millió forint erre a TAO-s 
évre.  
 
Dr. Gál András képviselő javasolja, hogy városi szinten köszönjék meg Kormos Sándor volt 
SZVSE elnök elmúlt 20 éves munkáját.  
 
Dr. Takács István képviselő javasolja, hogy a következő évben a belső ellenőrzés vizsgálja 
felül az egyesület munkáját.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Korábban mindig nehézségekkel küzdött az egyesület, ezért a 
mostani állapot rendkívül jó, azonban játék a számokkal is, hiszen ezen pénzösszegek egy 
része már korábban elköltésre került. De a városnak biztosítania kell a megfelelő támogatást, 
és nem gondolja, hogy eltűnnének pénzek, ezért a revíziót nem támogatja. Január 1-jétől új 
szervezet áll fel, tiszta lappal kell indulni, és a további szervező munkára is szükség lesz. 
Bízik abban, hogy nulláról indulhat a következő év, és jobb anyagi körülmények között tudják 
elismerni az elért eredményeket. Ahhoz, hogy a szakosztályok jól működjenek a városnak 
anyagi eszközöket kell biztosítania.  
 
Kiss Attila alpolgármester: Az egyesület egy civil szervezet, ezért a belső ellenőrzés nem 
vizsgálhatja. Viszont minden civil szervezetnek beszámolót kell tennie minden évben a kiutalt 
összegek felhasználásáról. Tehát az egyesület a Pénzügyi Osztály felé el fog számolni a 
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támogatások felhasználásával. Segíteni fogja a munkát, hogy megegyezés született a 
sportegyesület vezetése és az önkormányzat között, hogy az egyesület könyvelése január 1-
jétől bekerül az önkormányzathoz, de idekerülnek az adminisztrációs feladatok is. Ez utóbbi 
ellátására az Igazgatási és Hatósági Osztály egyik munkatársa van kijelölve, és már a 
pénzekkel is neki számolnak el a szakosztályok. A pénzügyi rendszer felügyelete pedig 
bekerül a Pénzügyi Osztályra.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Mindenki egyetért azzal, hogy az 5,8 millió forinttal 
csináljanak „tabula rázát”. Az előterjesztés viszont azt tartalmazza, hogy a testület felkéri a 
Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a többlettámogatásnak a 2013. évi költségvetésbe való 
beillesztéséről gondoskodjon. Arra kíváncsi, hogy ezen összeget minek a terhére illeszti be?  
 
Visi Ferenc képviselő: Még soha nem kapott ennyi támogatást a sport, ezért ezt meg kell 
köszönni a Kormánynak, hogy nem csak az önkormányzatot, de a sportot is támogatja. Meg 
kell köszönni Kormos Sándornak, hogy eddig tisztességesen ellátta a sportegyesület 
feladatait, amely nem volt egyszerű szerény anyagi lehetőségek között.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Talán emlékeznek rá, hogy az alakuló ülésen elmondta, ez az 
önkormányzat sokkal nagyobb figyelmet kíván fordítani a sportra, mint azelőtt. Számára 
meglepetés volt, hogy az önkormányzatnak semmi köze a sportegyesülethez. Korábban azt 
gondolta, mivel az önkormányzat a fő támogatója az egyesületnek beleszólása is van bizonyos 
dolgokba. Ez nem így van. Ez egy civil szervezet, amely megköszönte mindig a támogatást. 
Aki most figyelemmel kíséri a testület ülését, azt hallja, hogy a sportegyesület közel 40 millió 
forintból gazdálkodik, és mégsincs felszerelés. Vajon mit fognak gondolni? Azt látják, hogy 
az önkormányzat mindenféle utazáshoz biztosít járművet. Viszont egy sport szülői 
értekezleten mégis elmarasztalják az önkormányzatot. Nem érti, hiszen egyre több pénz 
megy, és mégsem történik semmi. Összetett a kérdés. A sportolók nem érzik ezeket a 
pluszokat. Többször beszélt már Kormos Sándorral, és azt látta, hogy teljesen agyonnyomja a 
rendszer, ugyanis sokan nem tudják, hogy mi az a TAO. Ez a társasági adó speciális formája, 
amelyet a vállalkozónak nem muszáj az országos központi költségvetésbe befizetnie, hanem 
helyi sportcélra odaadhatja. Ez a tavalyi évben bizonyos könnyebbséget is jelentett nekik. A 
sportegyesület jelezte, hogy milyen összegeket nyertek el, majd polgármesterként megkereste 
azokat a cégeket, akik ezeket az összegeket ide tudták adni. Senki ne gondolja, hogy 6-7 
millió forint összegű társasági adót, olyan könnyen idead akármelyik cég, ugyanis ezzel még 
sok plusz problémája van. A TAO-s összegek mindig az utánpótlás számára vehetők igénybe, 
de úgy tűnt, hogy ezek a támogatások nem érezhetőek, nem láthatók. Például a focisták is 
többször panaszkodtak, de mindez azért volt, mert Kormos Sándor egymaga volt a könyvelő, 
az adminisztrátor, neki volt aláírási jogköre a bankban, gyakorlatilag reggeltől estig rohant, és 
próbálta a szakosztályokat ezekhez a pénzösszegekhez hozzájuttatni. Eddig csak a 
látványsportokhoz lehetett a TAO-t igénybe venni, úgy, mint a futball, a kézilabda, a 
kosárlabda, a vízilabda, és a jégkorong. Ebből két sportág nincs a városban. A kormányzat 
látva az ebből kialakuló anomáliákat, egy kicsit szétteríti, és a többi eredményes olimpiai 
sportág számára is ad támogatást. A birkózók is ebből kaptak. Tudomása szerint a különböző 
szakosztályok adtak be pályázatot. A szóban forgó gazdálkodási összeg már oly magas, hogy 
segítséget kell nyújtani a különböző eljárásokban, nem lehet Kormos Sándort ebben egyedül 
hagyni, ezért ezeket a függőben lévő ügyeket rendbe kell tenni, és a következő évben már egy 
tiszta lappal kell indulni. Bobkó Géza képviselő mondta, hogy az önkormányzatnak a 
sporthoz oda kell tennie a pénzt. Szerinte, ahol oda kell tenni a pénzt, azt profi sportnak 
hívják. Szerencsen ilyen nincs, egyelőre legalábbis nem tudnak a városban profi sportot 
támogatni. Egyet tudnak tenni, hogy a szerencsi csapatokban játszó embereknek valamilyen 



 79 

módon munkahelyet biztosítanak. Például, valaki a kosárlabda csapatban tevékenykedik, de 
egyébként tanár, és biztos fizetése van, vagy éppen tűzoltóként focizik.  
 
Dr. Gál András képviselő: Amióta a sport témája testület előtt felmerül, évről-évre 
elmondja, hogy a gimnázium szívesen átvenné a több, mint 30 évvel ezelőtt téglajegyekből 
épült tornacsarnokot. Tíz éve már, hogy folyamatosan romlik az állapota. Az egyházat 
érdekelné a tornacsarnok, hajlandóak volnának költeni rá. A gimnázium 750 tanulóval kinőtte 
a tornatermét. Felhatalmazást kér arra, hogy az egyház főmérnökével megnézhessék a 
tornacsarnokot, és az illetékesekkel leülve kialakíthatnák a jövőképet ebben az ügyben. 
Szomorú, hogy a városban van egy érték, amely lassan az enyészeté lesz. Ezeket már 10 éve 
mondja, mindenki bólogat, de nem történik semmi.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ez az a dolog, amihez pénz kell. Az igazgató úrnak nem jók az 
információi, mert az éven már voltak a tornacsarnokban, átnézték műszakilag, és 
megbeszélték a továbbiakat. Meg fogják csinálni a tornacsarnokot ezen az éven, és nagyon 
szívesen, kedvező bérleti díjért oda fogják adni a gimnáziumnak is. A közmunkaprogramban 
a Városgazda Kft. már végrehajtott bizonyos dolgokat. Ez a téma valóban felmerül évről-évre, 
de eddig nem volt rá pénz, bár próbált a szakképzővel is egyeztetni, de képtelenek voltak 
megoldani. Kormos Sándor munkáját pedig városi szinten, megfelelő módon meg fogják 
köszönni, és eddigi tevékenységét elismerni.  
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője reagálva Egeli Zsolt felvetésére 
elmondja, hogy a városnak most nyílt arra lehetősége, hogy az elmúlt évek felhalmozódott 
problémáit, tartozásait rendezze mind a cégeik, mind a civil szervezetek felé. Felmerült a 
kérdés, hogy minek a terhére tervezik ezt az összeget. Ennek egy része saját bevételként 
realizálódni fog, tehát ez csak pénzügytechnikai kérdés. Igazából 2,5 millió forint az az 
összeg, amiből ténylegesen ki kell egészíteni, és forrást találni. A megnyert működést 
kiegészítő támogatásnak a településüzemeltetési szakágára nyerték az egyik legnagyobb 
összeget, és ez megfelelő fedezetet fog tudni biztosítani.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencs Város Sportegyesület támogatása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerencs Város Sportegyesületet további 
5.800.000 forint támogatásban részesíti.  
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a többlet támogatásnak a 2013. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.  
 
Felelős:  polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2013. december 31.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
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Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
225/2013. (XII.19.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs Város Sportegyesület támogatása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerencs Város Sportegyesületet 
további 5.800.000 forint támogatásban részesíti.  
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a többlet támogatásnak a 
2013. évi költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának 
aláírására.  
 
Felelős:  polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  2013. december 31.  
 
 

18. Folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelkérelem módosítása  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata a 174/2013. (IX.12.) Öt. határozatában foglaltaknak megfelelően 
szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámlahitel felvételéről. A folyószámla hitelkeret 
összege 60.000.000 Ft, lejárata 2013. 12. 20. 
 
A pénzügyi elszámolások miatt szükségessé vált a 2013. december 05-én fennálló záró állomány 
(60.000.000 Ft) lejáratának 2013. december 31-ig történő prolongálása, valamint a fent említett 
határozat kiegészítése. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.  
 
(Kiss Attila alpolgármester távozik az ülésteremből, a testület létszáma 7 fő)  
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Több fórumon elhangzott már, 
hogy az adósságkonszolidáció folytatódik. Az Országgyűlés kedden fogadta el a központi 
költségvetési törvényt a jövő évre vonatkozóan, és ez a törvény tartalmazza az 
adósságkonszolidáció folytatására vonatkozó rendelkezéseket is. Ehhez az szükséges, hogy a 
jelenleg fennálló hitelnek - a 60 millió forintos folyószámla-hitelkeretnek, amelynek 
határideje a holnapi napon jár le - a határidejét december 31-ig meghosszabbítsák.   
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában név szerint bocsátja szavazásra a 
határozati javaslatot.  
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Döntési javaslat: 
Tárgy: A folyószámla-hitelkeret futamidejének módosítása, központi támogatások engedményezése 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeret felvételére vonatkozó 
174/2013. (IX.12.) Öt. sz. határozata alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel korábban megkötött 
szerződés alapján a futamidő vonatkozásában úgy nyilatkozik, hogy a hitelt eseti jelleggel kívánja 
igénybe venni és 2013. december 31-ig visszafizeti.  
 
Szerencs Város Önkormányzata hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati 
feladatai támogatásának, a közfoglalkoztatási támogatások (a továbbiakban együtt: Központi 
Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az 
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből eredő tartozás törlesztésére 
fordítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – igen, Dr. Gál András - igen, Koncz Ferenc – igen, 
Dr. Korondi Klára – igen, Dr. Takács István – igen, Visi Ferenc – igen  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
226/2013. (XII. 19.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: A folyószámla-hitelkeret futamidejének módosítása, központi támogatások 
engedményezése 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeret felvételére 
vonatkozó 174/2013. (IX.12.) Öt. sz. határozata alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel korábban 
megkötött szerződés alapján a futamidő vonatkozásában úgy nyilatkozik, hogy a hitelt eseti 
jelleggel kívánja igénybe venni és 2013. december 31-ig visszafizeti.  
 
Szerencs Város Önkormányzata hozzájárul a helyi önkormányzat általános működésének és 
ágazati feladatai támogatásának, a közfoglalkoztatási támogatások (a továbbiakban együtt: 
Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez, és tudomásul veszi, 
hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

19. Likvidhitel működési hitellé történő alakítása  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata a 174/2013. (IX.12.) Öt. határozatában foglaltaknak 
megfelelően szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámlahitel felvételéről. A 
folyószámla hitelkeret összege 60.000.000 Ft, mely prolongálásra kerül 2013. 12. 31-ig. 
 
Az adósságkonszolidáció teljes összegű befejezése érdekében a 2013. december 5-én fennállt 
folyószámlahitel záró állományából (60.000.000 Ft) legfeljebb a 2013. december 20-án 
fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig – meglévő 
hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – 2014. december 31-én lejáró működési 
hitellé kívánjuk átalakítani. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés 
meghozatalát.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: A központi költségvetési törvény 
engedélyt ad arra, hogy kormányzati engedély nélkül éven túli hitellé tudják alakítani a 
likvidhitelt. Ez azt jelenti, hogy rövidlejáratú működési hitellé alakítását kérik a likvid 
hitelnek 2014. december 31-i lejárattal. A február 28-ig megvalósuló konszolidációnak ez 
része lesz, tehát a 60 millió forintos összeg teljes egészében a következő konszolidációnak a 
része lesz, és ezt nem kell az önkormányzat visszafizetnie.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában név szerint bocsátja szavazásra a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A folyószámla-hitelkeret működési hitellé történő átalakítása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeret felvételére vonatkozó 
174/2013. (IX.12.) Öt. sz. határozat alapján jelenleg fennálló folyószámla- hitelkeretére vonatkozóan 
az alábbi döntést hozza: 
 
A 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel záró állományából (60.000.000 Ft) legfeljebb a 2013. 
december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig – meglévő 
hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – 2014. december 31-én lejáró működési hitellé 
alakítja át. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő  2013. december 31. 
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Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – igen, Dr. Gál András - igen, Koncz Ferenc – igen, 
Dr. Korondi Klára – igen, Dr. Takács István – igen, Visi Ferenc – igen  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
227/2013. (XII. 19.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: A folyószámla-hitelkeret működési hitellé történő átalakítása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámla-hitelkeret felvételére 
vonatkozó 174/2013. (IX.12.) Öt. sz. határozat alapján jelenleg fennálló folyószámla- 
hitelkeretére vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 
 
A 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel záró állományából (60.000.000 Ft) 
legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. 
december 31-éig – meglévő hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – 2014. december 
31-én lejáró működési hitellé alakítja át. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő  2013. december 31. 
 
 

20. Tájékoztató a Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi 
tevékenységéről (szóbeli előterjesztés) 

 
 
Koncz Ferenc polgármester: Weingartner Balázs, projektmenedzser sajnos nem tudott a 
mai napon megjelenni az ülésen, de írásbeli tájékoztatót küldött. Kéri ismertetni a tartalmát.  
 
Dr. Sável Katalin aljegyző ismerteti, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás a Magyarország önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 
kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy a társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő-
testületei előtt éves beszámolási kötelezettségének tesz eleget. A Társulás társulási 
megállapodása felülvizsgálatra került, egyeztettek a szakigazgatási szervekkel is, hogy a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő legyen a társulás megállapodása. A felülvizsgált és 
módosított társulási megállapodás elfogadását kérik. A tájékoztatóban szerepel a rekultivációs 
pályázat „A”, valamint „B” projektje is, amelynek eredményei 2014. május 31-én fognak 
realizálódni.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint Weingartner Balázst meg kellene hallgatnia a 
testületnek, hiszen a tájékoztató nem biztos, hogy a felmerülő kérdésekre választ ad. A 
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tájékoztató beterjesztése megtörtént, de javasolja, hogy a megtárgyalását tegyék át januárra. 
Az alábbiakat bocsátja szavazásra: A testület a tájékoztató beterjesztését tudomásul veszi, de 
elfogadásáról a következő, munkaterv szerinti ülésén hoz döntést.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
228/2013.(XII.19.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: A Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóval kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató benyújtását tudomásul 
veszi, de elfogadásáról a következő, munkaterv szerinti ülésén hoz döntést.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
 
 

21. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-kezelési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31. napján hozott határozatával 
felhatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.  
A módosítás az alábbi pontokat érinti: 
A Társulás tagjai közül, valamint az aláíróívről kikerült Gagybátor és Gagyvendégi települése. 
V. A Társulás szervezet, működése című pontban 
 - 1.2. pontban pontosításra került a delegálás jogköre 

- 1.3 pontjában az Mötv. 43. § megfelelően pontosításra került, a Korelnök összehívási     joga 
 - 1.6-as pontban pontosításra került az Mötv. 44.45. §-ainak meghivatkozása 
 - 1.9-es pontban pontosításra került az 1. sz. melléklet tartalma.  
            - 1.11-es pontban az Mötv. 90. § (1), 94. § (1)-nek megfelelően pontosításra került a  Tanács 

hatásköre. 
 
A jogszabályi előírások pontos betartása végett azonban szükség volt a megállapodás ismételt 
felülvizsgálatára. Az apróbb, több ízben „jogtechnikai„ jellegű módosítások végett szükséges, hogy a 
testület egy újabb határozattal elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást. 
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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek! 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, amely szerint jogtechnikai 
jellegű módosításokat kell átvezetni a megállapodáson.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület kijelenti, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás, Társulási Tanácsának előterjesztését, mely a Társulási Megállapodás 
törvénymódosításoknak és pályázati igényeknek történő átalakítását javasolja, megtárgyalta és azt a 
mellékletben szereplő végleges formában elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Testület döntéséről aláírását megerősítő levélben tájékoztassa 
a Társulást.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
229/2013.(XII.19.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás   
             Társulási megállapodásának módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület kijelenti, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsának előterjesztését, mely a Társulási 
Megállapodás törvénymódosításoknak és pályázati igényeknek történő átalakítását javasolja, 
megtárgyalta és azt a mellékletben szereplő végleges formában elfogadja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Testület döntéséről aláírását megerősítő levélben 
tájékoztassa a Társulást.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
 
 

22. Különfélék 
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy az elmúlt években az önkormányzat dolgozóit 
cafeteria juttatás illette volna meg. A város kialakult pénzügyi helyzete miatt ezeket a 
juttatásokat az önkormányzat nem tudta a dolgozói számára biztosítani. Úgy ítélték meg, hogy 
a fizetés fontosabb, mint a cafeteria, és egyetlen havi kifizetés is problémát jelentett volna a 
fizetéssel szemben. Ezt a döntést az önkormányzat dolgozói fegyelmezetten tudomásul vették. 
Ezért az a javaslata, hogy az önkormányzat és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, 
amely munkatársai már az önkormányzathoz tartoznak, a Támogató Szolgálat, valamint a házi 
segítségnyújtásban tevékenykedő dolgozókat, továbbá a Gyermekesély Iroda keretein belül 
működő dolgozókat cafeteria juttatásban részesítsék a számukra megállapított keretösszeg  
60%-ig. A teljes összeget sajnos nem tudják kifizetni. Ha megtalálják a módját, törvényi 
lehetőségét annak, hogy azon dolgozók számára, akik már nem az önkormányzat dolgozói, de 
számukra sem tudott az önkormányzat cafeteriát fizetni, akkor meg fogják tenni.  
 
Dr. Gál András képviselő: A gimnázium csak szeptember 1-jétől lett egyházi fenntartású 
intézmény, ezért örömmel vennék a dolgozók, ha az említett juttatás felét a gimnázium 
dolgozói is megkaphatnák.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ezt ő maga is így gondolja, de eddig nem találtak rá jogcímet. 
Ez érinti a gimnáziumot és a két általános iskolát.  
 
Dr. Barva Attila jegyző megerősíti, hogy gondolkodnak a megoldáson. Most az volt a 
gondjuk, hogy bár betervezték a kérelembe a már nem itt dolgozók javára is azt a bizonyos 
összeget, erre a jogcímre nem kapták meg a támogatást, viszont újra benyújtják a kérelmet 
erre a jogcímre. Reménykednek abban, hogy a város konszolidációját követően tud majd a 
képviselő-testület egy olyan döntést hozni, amelyben erre a jogcímre kap támogatást, és akkor 
a testület tud a folyósításra döntést hozni.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az eddigi elmaradt járulék 60%-át adják oda a dolgozóknak.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Az ESZEI-hez tartozó szociális munkások esetében az 
intézmény igyekezett helyt állni, ezért sem reklamáltak most, hogy kimaradt ebből 28 
dolgozójuk, mert Semmelweis Napon adtak háromhavi juttatást nekik is. Most pedig az őszi 
bérmegtakarítást visszaosztották. Így talán azonos lesz az ellátmány a város minden 
intézményében. Ha van plusz pénz, örömmel fogadják.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az ESZEI ezt megtette saját hatáskörben, de ott is 
ügyeskedtek, hogy azokat a kormányzati támogatásokat, amelyeket juttatni lehet, megtegyék, 
és örömmel tapasztalják, hogy ebből a dolgozók is részesülnek. Azon vannak, hogy mindenki 
számára elismerjék, hogy az előző időszakban kitartottak, és nem volt háborgás. Fölolvassa a 
határozati javaslatot: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
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előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy az önkormányzat alkalmazottai a fennálló 
cafetéria keretből juttatásban részesülnek a részükre megállapított keret 60%-ig. 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában álló, a Támogató Szolgálat, valamint a házi 
segítség nyújtás dolgozói, továbbá a Gyermekesély Iroda keretein belül Szerencsen munkát 
végző dolgozókat cafeteria juttatásban részesíti.  
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a juttatások lebonyolítására, valamint a 
Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosítására.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester arra kíváncsi, hogy a kistérségen belül, a különböző 
programokban dolgozó nem szerencsi munkavállalókért is kötelezettséget vállalnak? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Csak a szerencsiekről van szó, a többi dolgozó az adott 
település problémája. A kistérségi társulás munkaszervezetét az önkormányzatba illesztve 
működtetik. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az ismertetett 
határozati javaslatot.  
 
  
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
230/2013.(XII.19.) Öt. 
Határozat  
Tárgy: cafeteria juttatásról szóló döntés meghozatala  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy az önkormányzat alkalmazottai a fennálló cafetéria keretből 
juttatásban részesülnek a részükre megállapított keret 60%-ig. 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában álló, a Támogató Szolgálat, valamint a házi 
segítség nyújtás dolgozói, továbbá a Gyermekesély Iroda keretein belül Szerencsen munkát 
végző dolgozókat cafeteria juttatásban részesíti.  
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a juttatások lebonyolítására, valamint a 
Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosítására.  
 
Felelős:  jegyző, intézményvezetők, Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.  ügyvezetője, 

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője, Pénzügyi Osztály 
vezetője  

Határidő:  azonnal  
 
 
Dr. Barva Attila jegyző a maga, és az intézményvezetők nevében köszönetet mond 
polgármester úrnak, és a képviselő-testületnek, hogy nem feledkeztek el az önkormányzat 
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dolgozóiról. Bízik abban, hogy ha tovább konszolidálódik a város helyzete, akkor lehetőség 
lesz az elmaradt juttatások biztosítására, és azok számára is, akik eddig a jogcím hiánya miatt 
kimaradtak ebből a körből.  
A továbbiakban ismerteti, hogy dr. Korondi Klára képviselő a 2013. december hónapra eső 
tiszteletdíját a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete javára ajánlja fel.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kérelem 
elfogadását.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
231/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Korondi Klára képviselő 2013. évi 
december havi képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
A Képviselő-testület 1 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a 
képviselő:  

- 1 havi összeget a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete javára ajánl fel.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző ismerteti, hogy dr. Takács István képviselő kéthavi tiszteletdíját a 
polgárvédelemnek, a fennmaradó részt pedig a toronyóra felújítására szeretné felajánlani.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kérelmet.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
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Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
232/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: dr. Takács István képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Takács István képviselő 2013. évi 
képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
A Képviselő-testület 10 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a 
képviselő:  

- 2 havi összeget a Szerencsi Polgárőr Egyesület,  
- 8 havi összeget a katolikus templom toronyórájának a javítására ajánlja fel.  

 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző: Heves János képviselő a július-december közötti időszak 
tiszteletdíját a Fejlesztési és Civilház Közhasznú Alapítvány (3900 Szerencs, Csalogány köz 
5.) javára ajánlja fel.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kérelmet.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
233/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Heves János képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Heves János képviselő 2013. évi 
képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
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A Képviselő-testület 6 havi összeget Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésében a személyi kiadásokból a dologi kiadásokhoz átcsoportosít, mely összegből a 
képviselő:  

- 6 havi összeget a Fejlesztési és Civilház Közhasznú Alapítvány 
 (3900 Szerencs, Csalogány köz 5.) javára ajánlja fel.  

 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző: Visi Ferenc képviselő az év elején felajánlotta tiszteletdíját magyar 
zászlók vásárlására, azonban a teljes összeg nem lett erre a célra felhasználva. Így a 
fennmaradó összeget, amely 70.110 forint, felajánlja a Hivatal közben lévő járda felújítására, 
illetve az Árpád utcában lévő kátyúk kijavítására. Tekintettel arra, hogy a képviselői 
tiszteletdíj átcsoportosítás testületi döntést igényel, kéri a testület jóváhagyását.  
 
Visi Ferenc képviselő kéri, hogy a felajánlott összeget a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 
számlájára utalják, mert azt szeretné, ha a cég végezné el a kért munkálatokat.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kérelmet.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
234/2013.(XII.19.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Visi Ferenc képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visi Ferenc képviselő 2013. évi 
képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
Visi Ferenc képviselő a 2013. évi tiszteletdíját magyar zászlók megvásárlására ajánlotta fel.  
 
A felajánlott összegből megmaradt 70.110 forintot a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 
javára ajánlja fel a Hivatal közben lévő járda felújítására, illetve az Árpád közben lévő kátyúk 
megjavításának céljából.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Koncz Ferenc polgármester megkérdezi, hogy a „Különfélék” napirendi pontja keretében 
van-e képviselői észrevétel, felvetés.  
 
Dr. Takács István képviselő: A ’20-as, ’30-as években csináltak utoljára Szerencsnek 
monográfiát.  
 
Dr. Gál András képviselő tájékoztatja, hogy négy évvel ezelőtt írta meg Szerencs 
monográfiáját, amely könyv formájában megjelent.  
 
Dr. Takács István képviselő: A cukorgyárra emlékezve jó volna egy emlékbizottság 
létrehozása, hiszen telnek az évek, és egyre kevesebb az az ember, aki még vissza tud 
emlékezni a 120 éves cukorgyár történetére. Amennyiben a Városgazda Kft-nek van 
felhatalmazása, vizsgálja felül a cukorgyári épületek tetőszerkezetét, mert az állapotuk romlik, 
költeni kell rá, de ugyanígy a kéményekre és a kazánházra is figyelni kell. A katolikus 
templom toronyórájának felújítására a tavalyi évben kb. 500 ezer forint, de ezen az éven is kb. 
3-400 ezer forint felajánlás volt számításai szerint. A város vegye kezébe az ügyet és járuljon 
hozzá a megjavításához, hiszen mindenki látja. Nem tudja, mennyibe kerül egy toronyóra 
felújítás.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint, ha csak a mutatók vannak meg, akkor sokba.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a cégbíróság bejegyezte a 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Zempléni Hulladékkezelő Kft-t, amely jogilag 
január 1-jével kezdi meg a működését. A ZHK-val kapcsolatos elszámolási kérdésekben 
megegyezésre jutott a város és a gazdasági társaság. Valamennyi kérdésben egyezséget tudtak 
kötni. Ennek egyik folyománya, hogy a társaság folytatná a hulladékudvar működtetését 
megváltozott feltételek mellett. Erre vonatkozóan a januári testületi ülésre készülne egy 
előterjesztés, hogy a feltételeket a testület határozza meg. Reményeik szerint a továbbiakban a 
szomszédos települések bevonásával a hulladékudvar újra tudja fogadni a nem háztartási 
hulladékot.  
 
Visi Ferenc képviselő: Legyesbényén nemrégiben lett az óratorony felújítva, meg lehet 
kérdezni, hogy mennyibe került.  
 
Koncz Ferenc polgármester további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában 
megköszönve a részvételt, zárt ülést rendel el.  
 
 
Megtárgyalt napirend: 

1. Tájékoztató Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi tevékenységéről 
(szóbeli előterjesztés)  

2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására  
3. Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkájáról 
4. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
2013. évi tevékenységéről  

7. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
megalkotására  

8. Javaslat szervezeti felépítés és működés szabályainak módosításáról szóló rendelet 
megalkotására  

9. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak fenntartói ellenőrzése 
10. Településrendezési Terv módosítása a 2023/4 hrsz-ú ingatlanra  
11. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása  
12. Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete bérleti szerződésének módosítása  
13. Éves belső ellenőrzési terv elfogadása  
14. A III. sz. fogorvosi körzetben feladat-ellátási szerződés kötése  
15. Döntés ügyvezető újraválasztásáról  
16. Javaslat talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására  
17. Szerencs VSE 2013. évi támogatási összegének megemelése  
18. Folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelkérelem módosítása  
19. Likvidhitel működési hitellé történő alakítása  
20. Tájékoztató a Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi 

tevékenységéről  
21. Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-kezelési Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása  
22. Különfélék 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Barva Attila sk.     Koncz Ferenc sk. 
                                jegyző                                                               polgármester            

 
 
 

Visi Ferenc sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


