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Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 4-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Gál András, dr. Egeli Zsolt, Kiss Attila, Koncz Ferenc 
polgármester, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Korondi Klára, Heves János 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 
Fazekas Lászlóné  - a Zempléni Múzeum 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  
Vaszily Miklós  - városi főkertész 
Szerencsi Hírek munkatársa  
Szőke Szilvia    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Korondi Klára és Heves János képviselők előre jelezték távolmaradásukat, 
igazoltan vannak távol, dr. Egeli Zsolt később csatlakozik. Javasolja, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítője Visi Ferenc képviselő legyen.  
 
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:  
 
48/2014. (III. 04.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 4-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc 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: 80.470-4/2014/IHO 

 
M E G H Í V Ó 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2014. március 4-én (kedden)  

9,00 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.) Javaslat önkormányzati kiegészítő támogatás igénybevételére  
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra   
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság    
 

 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
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:  
 
49/2014. (III. 04.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 4-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Javaslat önkormányzati kiegészítő támogatás igénybevételére  
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra   
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság    

 
 
 
1. Javaslat önkormányzati kiegészítő támogatás igénybevételére 
 
Koncz Ferenc polgármester felkéri az előadót az előterjesztés ismertetésére. 
 
Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető elmondja, 2014. január 31-én megjelent a 
Belügyminisztérium 7/2014. (I. 31.) rendelete, amely alapján az önkormányzatnak lehetősége 
van rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére. Elmondja, előzetes egyeztetések 
alapján több jogcímre is pályázatot kívánnak benyújtani, ebből két kiemelkedő tételt mutat be 
a képviselő-testületnek. Ezek egyike a derogációs pályázatban el nem számolható költségek 
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támogatása. Ez az ivóvízminőség-javításra irányuló pályázattal kapcsolatos Áfa kérdés 
problémája. Elmondja, a képviselő-testület már többször tárgyalt erről, ennek oka, hogy az 
előző önkormányzat nem megfelelő döntése, az akkori körülmények nem megfelelő 
értékelése miatt a kétfordulós pályázatban nem ugyanaz a jogi személy nyújtotta be a 
pályázatot. Az első fordulóban Szerencs Város Önkormányzata gesztorságával került 
benyújtásra a pályázat, a második fordulóban a projekt lebonyolítására létrehozott céltársulás, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás adta be pályázatát. 
Bár az ügyben több fórum, egyeztetés is történt, a jogalanyok nem egyezősége miatt az Áfa 
nem igényelhető vissza, azonban mind az Áfa-ra, mind az önerőre Szerencs Város 
Önkormányzata a Borsodvíz Zrt-től kölcsönt vett fel, amely jelenleg az önkormányzatot 
terheli, de valójában a társulás által megvalósított célokat szolgálja. Kiss Attila alpolgármester 
az előző testületi ülésen elmondta, hogy több ehhez hasonló projektet a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Koordinációs Irodája magához vont a megvalósítás érdekében. A szerencsi 
projektnél úgy ítélték meg, hogy erre nincs szükség, viszont ismerik a pályázattal kapcsolatos 
problémákat, melyek közül a legnagyobb probléma a hibás döntésből eredően a két jogalany 
eltérése. Hozzáteszi, a támogatási rendszer most sem teszi lehetővé, hogy a társulás önállóan 
pályázzon, hasonlóan az Önerő Alap pályázathoz. Tekintettel arra, hogy ez jelenleg Szerencs 
Város Önkormányzatának jelent kötelezettséget, a város érdeke, hogy ezek a kötelezettségek a 
pénzügyi könyvekből kikerüljenek, ezeket rendezni tudják. A szokásos gazdasági utak az 
eltérő jogalanyokból eredően jelenleg nem járhatóak, ezt a kormányzat is felismerte, ezért 
támogatás útján próbálja a problémát orvosolni. Emellett több más jogcímre is kívánnak 
pályázatot benyújtani, de hozzáteszi, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nagy összegű 
állami támogatás érkezett a város részére, ezek a pályázati lehetőségek csekélyebb mértékűek 
az előző időszakhoz képest. Összességében 283 millió forint az, amelyet jogcímenként alá 
tudnak támasztani. A bér-segély fizetésekben az egyhavi béren, illetve segélyen túl betették az 
elmúlt időszak elmaradt cafeteria összegeit is. Tekintettel arra, hogy a költségvetésbe csak az 
idei éven nyújtott cafeteria került beállításra, amennyiben ezt a jogcímet támogatják, akkor a 
törvényi lehetőségeknek megfelelően az önkormányzat ezen kötelezettségének eleget kíván 
tenni, ezt a munkabérhez kötődő tartozását szeretné teljes mértékben a jelenlegi, és a törvényi 
változások miatt időközben már más munkáltatónál foglalkoztatott dolgozói felé rendezni. 
Ehhez kéri a testület támogatását. 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: a Pénzügyi Bizottság ülésén az osztályvezető részletesen 
tájékoztatta a bizottság tagjait a pályázati lehetőségről. Örömét fejezi ki, hogy realizálódik a 
helyzet, hiszen olyan pénzek kerülnek a helyükre, amelyek rendezetlenek voltak, másrészt a 
dolgozók felé sem lesznek elmaradások. A megfelelő összegek szerepelni fognak a város 
előirányzatában, minden törvényes és szabályos módon rendeződik. A bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirend vitáját. 
 
Dr. Gál András képviselő az oktatási dolgozók nevében mond köszönetet a város 
vezetésének, a polgármesternek, a képviselő-testületnek a reménybeli, de nem várt cafeteria 
juttatásért. 
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában ismerteti a határozati 
javaslatot, majd szavazásra bocsátja azt.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Döntés a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 
benyújtásáról 



 5 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 7/2014.  (I.31.) 
BM rendelete alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjanak.   
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
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: 
 
50/2014. (III. 04.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Döntés a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 
benyújtásáról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a belügyminiszter 7/2014.  (I.31.) 
BM rendelete alapján támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjanak.   
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2. Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával „Élelmiszerlavina” 
címmel hirdetett pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók 
élelmiszertámogatáshoz juthassanak. A projektben résztvevők, a kiírók által nyújtott kezdeti 
támogatás segítségével, helyi összefogással zöldséget termelnek, a megtermelt élelmiszereket 
a környéken élő rászorulókhoz juttatják el ingyenes adomány formájában. 
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A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező 
közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat. A pályázók a 
megvalósításhoz partnerként egyéb szervezeteket is (pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi 
szervezeteket) bevonhatnak. 
 
A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból álló támogatásban részesülnek. A 
pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt 
élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása. 
 
A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat:  
- a termeléshez szükséges (megművelésre alkalmas, öntözhető és nem belvíznek kitett) 

földterületet 
- a termeléshez szükséges eszközöket és emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés) 
- a program szakmai felügyeletét ellátó, felsőfokú agrár- vagy kertészeti végzettséggel  

rendelkező szakembert 
- a megtermelt élelmiszerek szétosztását a rászorulók között. 
 
 
Szerencs Város Önkormányzata pályázóként kíván részt venni a programban. A pályázati 
anyagunkban vetőburgonyára pályáztunk. Az elképzelések szerint mintegy 3 hektárnyi 
területen folyna a termelés. A program 500.000 forint értékben biztosít vetőmagot a nyertes 
pályázók számára. Javaslom, hogy Szerencs Város Önkormányzata vállalja, hogy nyertes 
pályázat esetén további 1.000.000 forinttal támogatja a program megvalósítását. 
A program megvalósítása során szorosan együtt kívánunk működni a Szerencsi Városgazda 
Non-profit Kft-vel, az ESZEI Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, a három történelmi egyház helyi képviselőivel, a Mono-plant Kft.-vel, valamint a 
Szerencsi Rászorultakért Alapítvánnyal.  
 
A burgonyaterméssel a hátrányos helyzetben lévő szerencsi családokat kívánjuk támogatni, 
mintegy természetbeni szociális ellátásként, melynek feltételeit majd a szociális rendeletünk 
tartalmazza. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2014. február 28. napja volt. Az idő rövidségére való 
tekintettel a pályázatot benyújtottunk, annak utólagos jóváhagyására van szükség. 
Felhatalmazás szükséges a program lebonyolításához szükséges jogi környezet és az 
együttműködési megállapodások megkötéséhez. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni 
szíveskedjenek! 
 
 
Koncz Ferenc polgármester felkéri Vaszily Miklós városi főkertészt az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Vaszily Miklós városi főkertész elmondja, az Élelmiszer-lavina pályázatot a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület a vetőmag-értékesítő Syngenta Kft-vel közösen hirdette meg. A 
pályázat lényege, hogy 500 eFt értékben biztosítanak vetőmagokat azoknak az 
önkormányzatoknak, vagy vállalkozásoknak, non-profit szervezeteknek, akik vállalják azt, 
hogy megpályázott vetőmaggal zöldségtermesztést végeznek, és a megtermelt terméket teljes 
egészében a rászorultak között elosztják. A pályázat előírja, a megtermelt értékeket 
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semmilyen más célja nem lehet felhasználni, csak a rászorulók részére lehet elosztani. A 
pályázat feltétele továbbá, hogy a földterület és megfelelő termesztő eszközök rendelkezésre 
kell, hogy álljanak. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az öntözést tudják biztosítani 
az adott területen, és külön előnyt élvez az, amely úgy próbálja a zöldségeket megtermeszteni, 
hogy széles társadalmi összefogás keretében végzi ezt a tevékenységet. Mindezeket 
figyelembe véve az önkormányzat vezetésével közösen mindazokat a szervezeteket próbálják 
bevonni a pályázatba, amelyeket a pályázat előír, úgy mint civil szervezetek, egyházak, 
mezőgazdasági vállalkozók. 
 
(Megérkezik dr. Egeli Zsolt alpolgármester, a testület létszáma 7 fő.) 
 
Vaszily Miklós városi főkertész elmondja, a földterületet a Mezőház Monax Kft. biztosítaná, 
térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátana három hektár földterületet. 
Megjegyzi, az öntözést csak közvetve tudják megoldani, mivel a cég által felajánlott terület az 
önkormányzat tulajdonában álló szőlővel szemben lévő terület, így az öntözést egy 5 m3-es 
DETK tartálykocsival és egy 3 m3-es locsolóautóval tudják megoldani, reméli azonban, hogy 
erre nem lesz szükség. Elmondja, partnerként bevonták a Szerencsi Rászorultakért 
Alapítványt, mint civil szervezetet, továbbá a három egyházat is. Bevonásra került továbbá a 
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. is, mint irányító szervezet, az önkormányzat pedig 
maga a pályázó. Elmondja, a pályázat kiírói nem tudták pontosan megmondani, mennyi 
vetőmagot tudnak adni bizonyos vetőmagféleségből, sem azt, hogy milyen egységáron 
számolják azt el, azaz hogy az 500 eFt mennyi vetőmagra elegendő. Elmondja, a területen 
vetőburgonyát kívánnak termelni, továbbá vállalják azt, ami a pályázatban szintén előnyt 
jelent, hogy további két hektár területre az önkormányzat a vetőmagot megvásárolja, ily 
módon három hektáron tudnának burgonyát termelni, amelyet a rászorulók között szét 
tudnának osztani.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: a Pénzügyi Bizottság nagyon szimpatikusnak találta az ötletet, 
egyrészt állami pénzről van szó, az önkormányzat is hozzájárul, saját munka is van benne, 
hiszen nagyon sok ember együttműködése szükséges ahhoz, hogy ez megtermelésre, majd 
kiosztásra kerüljön. Hozzáteszi, mindezt elmondani könnyű, de végrehajtani nehéz, komoly 
szervezőmunkát fog igényelni. A bizottság véleménye szerint minden lehetőséget meg kell 
ragadni, és mindazon rászoruló szerencsi lakosok, akik ily módon támogatásban részesülnek, 
nyilvánvalóan örülni fognak neki. Arra kíváncsi, hogy megközelítőleg hány mázsa burgonyát 
lehet majd így termelni. A bizottság jó ötletnek tartotta a pályázat benyújtását, egyhangúlag 
elfogadásra javasolják. 
 
Koncz Ferenc polgármester kéri az előadót, adjon választ arra az elhangzott kérdésre, hány 
mázsa termés várható hektáronként. 
 
Vaszily Miklós városi főkertész elmondja, ez egyrészt függ attól, milyen vetőmagot kapnak, 
függ attól is, milyen lesz az időjárás. Véleménye szerint 20-30 tonna/hektár termésátlaggal 
lehet számolni. Mivel 600 fő rászoruló személy részére kívánják elosztani a megtermelt 
termésmennyiséget, amennyiben 20 tonna terméssel számolnak, ez azt jelenti, hogy 1-1,5 
mázsa jut egy főre. Ez a jelenlegi árakon számolva azt jelenti, hogy 16.000-24.000 Ft/fő 
juttatást jelentene egy-egy rászorult részére.  
 
Koncz Ferenc polgármester: ez az egyházak közreműködésétől is függ, mint ahogyan azt 
korábban is elmondták. Kérdés, hogy milyen termésátlag lesz, és kérdés, hogy hány főt, 
családot tudnak belevonni a programba. Véleménye szerint egyelőre ilyen jellegű számokat 
nincs értelme megnevezni. Úgy véli, jó termés esetén 300 mázsa várható hektáronként, 
egyelőre azonban nem tudják, családonként mennyivel fogják tudni azokat támogatni, akik 
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rászorultak, nagycsaládosok. Megjegyzi, erről az önkormányzatnak még rendeletet kell 
alkotnia. Véleménye szerint a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. megfelelő szakértelemmel 
rendelkezik, megvan hozzá a technikai felszereltségük is, hogy minél jobb legyen a termés az 
év végén. Megjegyzi, ez egy külön program, nem keverendő össze a Startmunka programmal.  
 
Visi Ferenc képviselő úgy látja, mivel az iskolákban a rászorulók ingyenesen veszik igénybe 
az étkezést, jó lenne, ha a megtermelt áruból oda is juttatnának, mert így is szegényekhez 
jutna el a támogatás. Véleménye szerint nem muszáj családokban gondolkodni, lehetne az 
iskoláknak az étkezésekhez juttatni belőle. Örömét fejezi ki, hogy egy vállalkozónak 
köszönhetően térítésmentesen jutnak földterülethez. Elmondja, a híradásokban többször 
elhangzott, hogy ipari mákot lehet termelni, amelyért nagy pénzeket adnak. Úgy véli, 
amennyiben ilyen lehetőségek kapnak, és munkaerő is van, érdemes volna vele foglalkozni. 
Úgy hallotta, keresik az jelentkezőket. 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő reméli, gondoltak a tárolásra is, mert nagy mennyiségről lesz szó, 
valamint a kiosztáshoz zsákokra lesz szükségük, ami további költségeket jelenthet majd. 
Megkérdezi, ilyen plusz költségekkel számoltak-e. 
 
Koncz Ferenc polgármester úgy véli, a zsákok az össztermelési költségekhez képest 
elenyésző összegből megvásárolhatóak. Véleménye szerint a kiosztás nagy logisztikai feladat 
lesz, és hogy ne legyenek nagy tömörülések, ezt megfelelő körültekintéssel kell végezniük. 
 
Dr. Takács István képviselő szerint a vetőmagot jó lenne biztosítani, mert már alig van. 
Elmondja, ő maga is utánajárt, és Magyarországon a Keszthelyi Egyetem a legnagyobb 
burgonyatermesztő, azonban már alig van vetőmagjuk. Attól tart, mire a támogatás az 
önkormányzathoz megérkezik, addigra elfogy a vetőmag, és már csak rosszabb minőségűt 
tudnak elvetni. Úgy véli, utána kellene járni a vetőmagnak. 
 
Vaszily Miklós városi főkertész az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, arra nincs 
lehetőség, hogy a konyháknak is biztosítsanak a termésből, mert a pályázati kiírás 
tartalmazza, hogy csak szétosztásra kerülhet a megtermelt áru. Elmondja továbbá, hogy a 
nyolc hektáros önkormányzati területen megtermelt áruból bőségesen jut a konyháknak, az ő 
burgonya igényüket ki tudják elégíteni. Megjegyzi, a pályázatírók elmondták, nem mindegyik 
pályázat fog nyerni, a döntésnél több tényezőt fognak figyelembe venni. Úgy látja, sok a 
bizonytalan tényező, azonban előnye a pályázatnak, hogy március 15-ig értesíteniük kell a 
jelentkezőket a pályázat eredményéről, ezt követően megkezdődhetnek a munkák. Így a 
burgonya vetőmag beszerzésével már március 15-ét követően el lehet kezdeni foglalkozni. 
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra  
                                                                     
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának pályázatával, mellyel az „Élelmiszerlavina” programra 
jelentkezett egyetért, a pályázat benyújtását jóváhagyja.  
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a programhoz szükséges valamennyi 
együttműködési megállapodást készítse elő, a polgármestert felhatalmazza az együttműködési 
megállapodások aláírására. 
 
 A Képviselő-testület támogatja a polgármester javaslatát, melynek értelmében nyertes 
pályázat esetén további 1.000.000 forinttal támogatja a program megvalósítását. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítására javaslatot 
készítsen elő, mely tartalmazza a burgonya, mint természetbeni támogatás nyújtásának 
feltételeit. 
 
 
 
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, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
51/2014. (III. 04.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra  
                                                                     
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának pályázatával, mellyel az „Élelmiszerlavina” programra 
jelentkezett, egyetért, a pályázat benyújtását jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a programhoz szükséges valamennyi 
együttműködési megállapodást készítse elő, a polgármestert felhatalmazza az együttműködési 
megállapodások aláírására. 
 
A Képviselő-testület támogatja a polgármester javaslatát, melynek értelmében nyertes 
pályázat esetén további 1.000.000 forinttal támogatja a program megvalósítását. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítására javaslatot 
készítsen elő, mely tartalmazza a burgonya, mint természetbeni támogatás nyújtásának 
feltételeit. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal illetve 2014.június 30. 
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Koncz Ferenc polgármester megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont 
hiányában az ülést berekeszti.  
 
 
Megtárgyalt napirendek: 

1. Javaslat önkormányzati kiegészítő támogatás igénybevételére  
2. Pályázat benyújtása az „Élelmiszerlavina” programra   

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Visi Ferenc sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


