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Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. február 11-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, dr. Takács 
István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Gál András, Heves János, Kiss Attila képviselők 
 
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 
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
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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 
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Gál András, dr. Bobkó Géza és Heves János képviselők előre jelezték 
távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítője Dr. Korondi Klára képviselő legyen.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
30/2014. (II. 11.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 11-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a 
meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés megtartására kerül sor.  
 
Meghívó, egyben javasolt napirend: 
 
Szám: 80.470-2/2014/IHO 

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

2014. február 11-én (kedden)  
15,00 órától 

 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében     

 
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre 

t i s z t e l e t t e l      m e g h í v o m. 
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Napirend:   

 
1.) Pályázat benyújtása a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására  

Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Pályázat benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatásra, saját forrás biztosítása   
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság    

 
3.) Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározására   
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester   
 

 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
31/2014. (II. 11.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 11-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Pályázat benyújtása a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására  
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Pályázat benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatásra, saját forrás biztosítása   
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság    

 
3.) Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározására   
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester   
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1. Pályázat benyújtása a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kihirdetésre került a belügyminiszter 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak 
ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet. A pályázat benyújtási határideje: 2014. 
február 14. 
 
Az önkormányzatnak az ÖNEGM rendszerben elektronikusan rögzítenie kell a támogatási 
igényt, majd papír alapon a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságához 
benyújtani. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt 
határozati javaslat alapján a döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester felkéri az előadót az előterjesztés ismertetésére. 
 
Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető elmondja, 2014. január 31-én jelent meg a 
Belügyminisztérium azon rendelete, amely alapján az előterjesztést előkészítették. Elmondja, 
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására az önkormányzat már az előző évben is 
önállóan nyújtott be pályázatot, a korábbi években ez Alsózsolca gesztorságával történt. Az 
elmúlt évben kissé megkésve jelent meg a pályázati lehetőség, októberben nyújtották be 
kérelmüket, decemberben pedig meg is érkezett több mint 23 millió forint, amelyet a 
Borsodvíz Zrt-nek megállapodás alapján át is adtak. Ugyanerről a támogatási formáról van 
most is szó, ezt kell a rendszerbe rögzíteni, ehhez szükséges a képviselő-testület határozata is. 
 
Koncz Ferenc polgármester: gyakorlatilag adminisztratív kérdésről van szó, a 
felhasználókat, a szolgáltatást igénybe vevőket nem érinti a mostani döntésük. Felkéri az 
aljegyzőt a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetésére.  
 
Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, hogy a bizottság az ülésén az előterjesztést 
megtárgyalta, és azt egyhangúlag támogatta. 
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirend vitáját. 
 
Visi Ferenc képviselő úgy véli, ha ilyen lendülettel történnek a dolgok, akkor csodálatos 
évnek néznek elébe, reméli, a következő évek is így telnek majd. 
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 8/2014. (I. 31.) 
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BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására. 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató (Borsodvíz 
Önkormányzati Közüzemi szolgáltató Zrt.) által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, 
fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási igény 
bejelentését. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény bejelentésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza őket a pályázat benyújtásához 
szüksége nyilatkozatok, igazolások megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. február 14. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
32/2014. (II. 11.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 8/2014. (I. 31.) 
BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására. 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató (Borsodvíz 
Önkormányzati Közüzemi szolgáltató Zrt.) által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, 
fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási igény 
bejelentését. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény bejelentésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza őket a pályázat benyújtásához 
szüksége nyilatkozatok, igazolások megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. február 14. 
 
 
2. Pályázat benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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Kihirdetésre került a belügyminiszter egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet. A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 13. 
 
A fent nevezett rendelet 1.§ (1) pontja szerint vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel 
és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, 
amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának 
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 
alkalmaz. 
 
A támogatás az alábbi két jogcím közül egy pályázható: 
 

1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá társult fenntartás 
esetén a társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézménye fejlesztésére, felújítására.  
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. 
 

2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 
létrehozására.  
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.  
 
A támogatás maximális mértéke a megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a 
fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a. 
 
Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 
10%-át. 
 
A támogatási igényhez szükséges az a pályázat benyújtásáról és az Ávr. 72.§ (3) a) pontja 
szerinti saját forrás igazolásáról szóló képviselő-testületi határozatot. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt 
határozati javaslat alapján a döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester felkéri az előadót az előterjesztés ismertetésére. 
 
Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető elmondja, 2014. január 31-én jelent meg 4/2014. 
(I. 31.) BM rendelet, amely alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatást kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani az írásbeli előterjesztés 
ismertetett jogcímek közül az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, 
felújításra. A maximális támogatás mértéke 20 millió forint, 80%-os intenzitás mellett, ami 
azt jelenti, hogy az építkezési és felújítási költségeket 5 millió forinttal kell az 
önkormányzatnak nyertes pályázat esetén kiegészítenie. Ehhez kapcsolódik még egy 
egymillió forintos költség, mivel a BM rendelet kötelezettségként írja elő közmunkások 
foglalkoztatását az építkezés alatt. Ebből a pályázati anyag szerint három fő szakmunkás 
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minimálbéren történő, 3 havi foglalkoztatására van lehetőség. Ennek összege 1.012 eFt, így a 
minimális 5%-ot meghaladják és biztosítják. 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, a Pénzügyi Bizottság e napirendi pontot is 
megtárgyalta ülésén, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester azt kéri az aljegyzőtől, hogy fogalmazza meg, konkrétan 
miről van szó, mert akkor fogják megérteni az emberek, hogy a valamikori téglajegyekből 
épült sportcsarnoknak a felújításáról van szó. Kéri, mondja el, hogy mindenki értse, mit 
támogatnak most, a pályázat milyen célkitűzésekkel kerül benyújtásra. Természetesen 
támogatják, hiszen ez a város fejlesztését, céljainak megvalósítását jelenti. 
 
(Megérkezik dr. Bobkó Géza képviselő, a testület létszáma 6 fő.) 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, a pályázat a volt Hunyadi iskola sportcsarnokának 
felújításáról szól. A Pénzügyi Osztály vezetőjének előkészítésében került az előterjesztés és a 
határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület elé, hozzáteszi, az 
osztályvezető egyeztetett a Városfejlesztési Osztály vezetőjével. Megjegyzi, a tervek szerint 
ez a támogatási összeg a teljes felújítást nem fogja fedezni, arra viszont elegendő, hogy a 
feltétlen szükséges építési tevékenységeket elvégezzék, minimális önrész biztosítása mellett 
is. A Pénzügyi Bizottság ülésén valamennyi jelenlévő tag támogatta az elképzelést, a 
pályázaton való részvételt, a pályázat benyújtását. 
 
Koncz Ferenc polgármester elmondja, a Hunyadi iskola tornacsarnokáról van szó, az 
önkormányzat ehhez kívánja a maximális igénybe vehető támogatást, 20 millió forintot 
megigényelni, hogy a csarnok rendbetételét el tudják indítani, annak érdekében, hogy a város 
vérkeringésébe a létesítményt visszakapcsolják. Az épület jelenleg teljesen kihasználatlan, az 
enyészet lassan úrrá lesz rajta. Ezt próbálják most rendbe rakni. Jól tudják, hogy a húszmillió 
forint erre nem elegendő, de van más lehetőség is. Ezzel a további lehetőséggel látják 
biztosítottnak azt, hogy azt a fajta felújítási munkát, amit terveztek, és aminek egy része már 
el is indult, teljeskörűen be tudják fejezni a volt Hunyadi iskola tornacsarnokát tekintetében. 
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra benyújtandó 
pályázat támogatása, saját forrás biztosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 4/2014. (I. 31.) 
BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatásra 20 millió forint támogatási összegben. A szükséges önerő 
mértéke 5 millió forint, a közfoglalkoztatás költsége 1 millió forint, mely összegeket a 
költségvetésben biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához 
szüksége nyilatkozatok, igazolások megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. február 13. 
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SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
33/2014. (II. 11.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra 
benyújtandó pályázat támogatása, saját forrás biztosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 4/2014.         (I. 
31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatásra 20 millió forint támogatási összegben. A szükséges önerő 
mértéke 5 millió forint, a közfoglalkoztatás költsége 1 millió forint, mely összegeket a 
költségvetésben biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok, igazolások megtételére. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2014. február 13. 

 
 
3. Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározására   
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás tárgyában – a „Hunyadi Iskola” sportcsarnokának felújítására – 
benyújtott pályázatunkhoz szükséges a képviselő-testület határozata, amely tartalmazza a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint az önkormányzat 
költségvetéséből a sportra fordítandó összeget a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdése alapján. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Koncz Ferenc polgármester elmondja, az előző napirendhez szükséges az önkormányzat 
ilyen irányú feladatainak a meghatározása. Ez a város költségvetésében is jól látható módon 
jelen lesz. A határozati javaslat részletesen tartalmazza többek között az általános 
szabályokat, az önkormányzat kötelező és az önként vállalt sport feladatait. Megjegyzi, egy 



 9 

korábbi testületi ülésen már szó volt arról, hogy az önkormányzat sokkal szorosabb 
kapcsolatot kíván kialakítani a város sportegyesületével, mint ahogyan ez eddig volt. Ez a 
sporttevékenység finanszírozásában is meglátszik majd, mert az ún. TAO-s pénzeken túl az 
önkormányzat is egy megnövelt összeggel kívánja a következő esztendőtől támogatni 
Szerencs Város Sportegyesületét. A támogatás elképzeléseik szerint több mint kétszeresére 
növekszik, mert 14.700.000 Ft-os támogatásban kívánják részesíteni a jövőben az egyesületet, 
ezzel is demonstrálva, hogy az önkormányzat fontosnak tartja az ifjúság ilyen irányú 
nevelését is. Továbbá a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. a kezelésében lévő 
sportlétesítmények üzemeltetésére mintegy 65 millió forintos támogatásban részesül, egészen 
pontosan 55.295 eFt működési és 10 millió Ft felhalmozási költségben határozzák meg azokat 
a pénzösszegeket, amelyekkel az önkormányzat a sportfeladatok támogatását a jövőben is 
felvállalja. Hozzáteszi, a sportlétesítmények üzemeltetését tekintve ez eddig is így volt, csak 
nem jelölték meg külön. Megnyitja a napirend vitáját. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: talán felmerül az a kérdés, hogy miért rendkívüli ülés 
keretében tárgyal erről a képviselő-testület. Amit a polgármester elmondott, az tájékoztató 
adat az összegszerűségre vonatkozóan, hiszen azt a költségvetésben a második olvasatban 
fogja a képviselő-testület tárgyalni, azonban nem volna szerencsés, ha csak akkor merülne fel 
ez a kérdés. Véleménye szerint az elkészült anyag szakmai jellegű, nem költségvetési, 
pénzügyi típusú előterjesztés, amely részletesen leírja azokat a célkitűzéseket, amelyeket a 
sporttörvényhez kapcsolódóan határoz meg az önkormányzat. Az előző testületi ülésen, 
amikor a Szervezeti és Működési Szabályzat részletkérdései kerültek szóba, ott a hivatal adott 
ügyosztályainak a kötelezettségei kerültek be, mint szabályozási elemek. Most pedig az a 
koncepció jelenik meg, amely a költségvetésben fog majd összegszerűen kifejezésre jutni. 
Véleménye szerint nagyon részletes szakmai anyag került a testület elé, ezek azok a 
célkitűzések, amelyeket az önkormányzat szeretne a sportegyesülettel egy új típusú 
együttműködés keretében megvalósítani. Reméli és bízik abban, hogy az új önkormányzat is 
folytatja majd ezt. Ha valakinek észrevétele, tartalmi javaslata van, azt még a költségvetés 
tárgyalása előtt beépíthetik. Hangsúlyozza azonban, hogy most egy szakmai anyag készült, ez 
a dolog tartalmi része. 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: évek óta a sport működtetése, az egyesület működtetése és a 
létesítmények üzemeltetése problémát okozott, és rendezetlen volt. Alapvető vita mindig azon 
volt, hogy a város intézménye, például a sportpálya, a sportcsarnok, az uszoda, azt fenn kell 
tartani, de az egyesület fizessen bérleti díjat. Ez nagyon nehéz volt, és sok ellentmondást 
takart. Úgy tűnik, hogy ez most egy olyan lépés előre, amely rendezni fogja a kialakult 
helyzetet. Ez a helyzet országosan is, hiszen abból indul ki, hogy a központi költségvetési 
alapból lehet a fenntartásra pénzeket pályázni. Úgy véli, ez nagyon tiszta viszonyokat fog 
teremteni, mert a fenntartás végső soron egyfajta központi alapból lehetséges majd. A 
legdrágább a fenntartás, gondol itt az uszodára, vagy a sportcsarnokra, amelyek nagyon sok 
pénzt elvisznek. Ezt nem az egyesülettel kell megfizettetni, mert az az összeg pénzüket 
elvinné. Mindenképpen pozitív dolognak látja azt, hogy ez így most rendeződik. Örömét 
fejezi ki, hogy az egyesület támogatása a duplájára nő, korábban 6-7 millió forint volt évente. 
Megkérdezi, hogy ez azt jelenti, hogy a sport céljára használt városi tanuszoda fenntartását is 
ebből finanszírozni lehet, vagy pedig a városnak mindenképpen saját pénzből kell ezt 
megoldania. 
 
Koncz Ferenc polgármester: rendkívül összetett a kérdés, ugyanis azon túl, hogy több mint 
duplájára emelik a sportegyesület támogatását, olyan ún. TAO-s pénzek is befolynak, olyan 
plusz, nem csak a csapatsportágak számára, kvázi a TAO-s pénzek módjára igénybe vehető 
támogatásokon keresztül a sportegyesülethez, amelynek eredményeképpen az egyesület 
támogatása olyan mértéket ölt, amely egészen meghökkentő számadatokat mutat. Hozzáteszi, 
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ez leginkább az utánpótlás nevelésére használható fel. Ezeket a támogatásokat úgy határozzák 
meg, hogy egyben meghatározzák azokat a feladatrészeket is, amelyekre ez igénybe vehető. 
Az, hogy ez hogyan fog működni például egy uszodafenntartásnál, vagy akár a fürdő esetében 
is, az majd a gyakorlatban fog kiderülni. Az önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy 
egyrészt az önkormányzat számára minél nagyobb bevételt hozzanak amellett, hogy a 
szerencsi gyerekek számára lehetővé teszik a megfelelő körülmények közepette való 
sportolást a szerencsi intézményekben. Gondol itt az uszodára, a sportcsarnokra, de akár a 
sportpályára is. Érdekességképpen elmondja, a közelmúltban derült ki számára, hogy a 
futballpálya területe nem az önkormányzat tulajdona. Ezt is rendbe kívánják tenni. 
Természetes, hogy ezt koordinált módon kell kezelni, a jövőben erre oda is fognak figyelni. 
Reméli, amellett, hogy továbbra is takarékoskodniuk kell, nagyon körültekintő gazdálkodás 
mellett kell végezni a sporttevékenységet a jövőben is. Az elmúlt időszakban olyan nehezen 
áttekinthető helyzet alakult ki, amelyet el kell kerülniük. Véleménye szerint ebben is segíteni 
fog ez a lehetőség. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondja, a szabályozás fehéren-feketén rögzíti, hogy az 
önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az intézményei, 
valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények fenntartásának, és 
működésének pénzügyi fedezetét. Véleménye szerint ez nagyon egyértelmű és világos. 
Képviselőtársa utalt a tanuszodára. Felteszi a kérdést, ez köznevelési feladat-e vagy sem. 
Azért érdekes ez kérdés, mert a napokban hozták nyilvánosságra, hogy például Gönc város 
tanuszodájának működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átveszi. Úgy látja, 
ez a része egy forrásban lévő dolog, hiszen Szerencs városa ma nem intézményfenntartó a 
szónak abban az értelmében, de tanuszodája van. El kell dönteni, hogy ez közoktatás-e, mert 
attól még a városban marad. Csak amikor például úszás óra van, akkor oda nem lehet 
beengedni a fizető vendégeket. Úgy véli, ez valahol ellentmondás. Véleménye szerint ezt is 
rendezni kell, de ezt nyilván nem ez a határozat teszi majd meg. Azonban elindult egy 
folyamat, ez a szabályozás pedig, ami az önkormányzati sportfeladat ellátására vonatkozik, ott 
teremt egyértelmű és tiszta helyzetet.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint tiszta helyzetet kell teremteniük, amennyire lehet. 
További hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 
meghatározása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásaira tekintettel az 
alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és 
kötelezettségeit:  

 
I. Általános szabályok  
  
1. Szerencs Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 

közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. 
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott 
önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, 
színterek és szervezetek támogatását. 
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2. Az önkormányzat feladatának tekinti: 
  

a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási 
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, 
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,  

b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek hozzáférhetővé 
és vonzóvá tételét, 

c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra 
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését,  

d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás 
megvalósítását. 

 
II. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai 
 
1. Szerencs Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi 

sporttevékenység támogatása.  
 
Ennek formái különösen: 
  

a) a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és 
megvalósítása, 

b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 
c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése. 
 

2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi 
lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja: 

  
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével, 
c) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges 
részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével, 

d) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
 
III. Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei  
  
1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági 

szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el. 
 

2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:  
  

a) intézményeivel,  
b) sportszervezetekkel,  
c) sportági szakszövetségekkel,  
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,  
e) a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

 
3. A megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése érdekében 

az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesít. 
 

4. A bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt. 
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IV.  A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 
  
1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.  
 

2. Ennek keretében: 
  

a) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, 
elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket, 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok 
felhasználását, 

c) szakmai véleményt nyilvánít – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sport- és 
testnevelési kérdésekben, 

d) sportrendezvényeket kezdeményez, 
e) segíti a városban működő sportszervezet tevékenységét. 

  
V. A sporttevékenység finanszírozása 
  
1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait 

költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó 
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított 
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a 
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
 

2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges 
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg. 

 
3. A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg a sportra fordítandó összeget, melyet 

a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú 
támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit. 
 

4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az 
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények 
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét. 
 

5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Függelék a …/2014. (……..) Öt. határozathoz 
 
 
Sportra fordítandó költségvetési összeg  
  
 Az önkormányzat 2014. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja:  
  
− Szerencs Város Sportegyesületének támogatása  14.700 eFt 
− Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.  

részére a város sportlétesítményeinek üzemeltetésére  65.295 eFt  
 



 13 

SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
34/2014. (II. 11.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 
meghatározása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásaira tekintettel az 
alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és 
kötelezettségeit:  

 
I. Általános szabályok  
  
1. Szerencs Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását 

közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. 
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a fokozott 
önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő intézmények, 
színterek és szervezetek támogatását. 

  
2. Az önkormányzat feladatának tekinti: 
  

a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási 
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, 
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,  

b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek hozzáférhetővé 
és vonzóvá tételét, 

c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra 
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését,  

d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás 
megvalósítását. 

 
II. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai 
 
1. Szerencs Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi 

sporttevékenység támogatása.  
 
Ennek formái különösen: 
  

a) a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és 
megvalósítása, 

b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 
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c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése. 
 

2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi 
lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja: 

  
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, 
b) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével, 
c) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges 
részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével, 

d) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
 
III. Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei  
  
1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági 

szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el. 
 

2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:  
  

a) intézményeivel,  
b) sportszervezetekkel,  
c) sportági szakszövetségekkel,  
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,  
e) a nemzetiségi önkormányzatokkal. 

 
3. A megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak teljesítése érdekében 

az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesít. 
 
4. A bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt. 
 
IV.  A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése 
  
1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal kapcsolatos 

feladat- és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.  
 

2. Ennek keretében: 
  

a) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, 
elidegenítésére, használatára vonatkozó terveket, koncepciókat, előterjesztéseket, 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok 
felhasználását, 

c) szakmai véleményt nyilvánít – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sport- és 
testnevelési kérdésekben, 

d) sportrendezvényeket kezdeményez, 
e) segíti a városban működő sportszervezet tevékenységét. 

  
V. A sporttevékenység finanszírozása 
  
1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait 

költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó 
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított 
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előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a 
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
 

2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges 
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg. 

 
3. A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg a sportra fordítandó összeget, melyet 

a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a sportcélú 
támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit. 
 

4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az 
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények 
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét. 
 

5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Függelék a 34/2014. (II. 11.) Öt. határozathoz 
 
 
Sportra fordítandó költségvetési összeg  
  
  
Az önkormányzat 2014. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja:  
  
− Szerencs Város Sportegyesületének támogatása  14.700 eFt 
− Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.  

részére a város sportlétesítményeinek üzemeltetésére  65.295 eFt  
 

 
Koncz Ferenc polgármester megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont 
hiányában az ülést berekeszti.  
 
 
Megtárgyalt napirendek: 
1. Pályázat benyújtása a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására  
2. Pályázat benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatásra, saját forrás biztosítása   
3. Javaslat az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározására   
 

K.m.f. 
 
 

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

 
Dr. Korondi Klára sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


