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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.470-10/2014/IHO  
 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. április 29-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Heves János, Koncz Ferenc, 
Kiss Attila, dr. Korondi Klára, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Takács István 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 
Deák Zsolt    - műszak ügyintéző 
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője 
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Király Judit    - közművelődési szakreferens 
Árvay Attila   - Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Csikja Sándorné  - Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Ráczné Váradi Éva  - a 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 
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Pallai Miklós   - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Fazekas Lászlóné  - a Zempléni Múzeum igazgatója  
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 
Deák Zsolt    - műszaki ügyintéző 
Király Judit    - közművelődési szakreferens 
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  
Fazekas Lászlóné  - a Zempléni Múzeum igazgatója  
Ábrám Tibor    - Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnökségének  

  képviseletében  
dr. Börzsönyi József   - református esperes  
Nagy István    - tü.alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

  Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Kirendeltségének 
vezetője  

Fekete Tibor    - könyvvizsgáló  
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége képviseletében Ábrám Tibort, köszönti 
Nyiri Tibor tankerületi igazgató urat, valamint dr. Börzsönyi József református esperes urat. 
Köszönti Keresztesi János kapitány urat, valamint Balogh Gábor tűzoltó főhadnagy urat. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Visi 
Ferenc képviselő legyen.  
 
 
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:  
 
79/2014. (IV.29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülésének 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.  
 
 
Meghívó:  
Szám: 80.470-10/2014/IHO 

 
M E G H Í V Ó 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. április 29-én (KEDDEN)  

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

Előadó:  Nácsa Bálint tü.őrnagy, tűzoltóparancsnok  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
2.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének  

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

 
      3.) Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának elfogadására  

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

      4.) A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja:   Pénzügyi Bizottság  

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

Előadó:  Takács M. István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  

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

Előadó:  Tóth István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja:  a Kft. Felügyelő Bizottsága  
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      7.) Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  

Előadó:  dr. Sável Katalin aljegyző, az Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője  
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

       8.) Egyebek   
− Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről 

Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

 
− Véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre  

Előadó: Koncz Ferenc polgármester 
 

− Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester 
 

− A törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati funkciók átvezetése  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

− Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
Előadó: dr. Barva Attila jegyző 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

 
       9.) Különfélék  
 
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, módosítással. Javasolja 
napirendre venni az alábbi előterjesztések megtárgyalását is: a Szerencsi Szakképző Iskola 
támogatására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását, valamint hozzájárulás használati jog 
átjegyzéséhez, közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés tárgyában benyújtott 
pályázat jóváhagyását, a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület Támogatási kérelmét, valamint 
kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulással és a közös víziközmű-vagyon 
felosztásával kapcsolatos napirendeket. Az első három napirend a külsős előadókra tekintettel: 
Véleménynyilvánítás a KLIK megkeresésre; Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztés tárgyában benyújtott pályázat jóváhagyása; Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól. Kérdés, hozzászólás, más javaslat 
hiányában szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
Javasolt napirend: 

1. Véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre 
2. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés tárgyában benyújtott pályázat 

jóváhagyása  
3. Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól  
4. Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítására  
5. Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának és 2013. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására  
6. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
7. Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
8. Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
Egyebek 
9. Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről  
10. Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
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11. A törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati funkciók átvezetése  
12. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására  
13. Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
14. Szerencsi Szakképző Iskola támogatása  
15. Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez  
16. Kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  
17. Javaslat közös víziközmű-vagyon felosztására  
18. Különfélék  

 
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:  
 
80/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 29-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester, Ábrám Tibor gondnok  
 

2.) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés tárgyában benyújtott 
pályázat jóváhagyása  
Előadó: Deák Zsolt műszaki ügyintéző, Keresztesi János rendőrkapitány  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett 
feladatairól  
Előadó: Balogh Gábor főhadnagy  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

4.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítására  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

5.) Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának és 2013. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

6.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadására  
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
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7.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 

elfogadására  
Előadó: Tóth István ügyvezető  
 

8.) Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

Egyebek 
9.) Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről  

Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság 
 

10.) Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 

11.) A törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati funkciók átvezetése  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

12.) Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság   
 

13.) Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
 

14.) Szerencsi Szakképző Iskola támogatása  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság   
 

15.) Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
 

16.) Kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

17.) Javaslat közös víziközmű-vagyon felosztására  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

18.) Különfélék  
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1. Véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre  

 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerületének Igazgatója azzal 
keresett meg, hogy a tankerület fenntartásában működő Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának átvételi szándékát jelezte a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 84. § (3)-(4) bekezdése alapján – az átadás tárgyában hozott döntés meghozatala előtt – 
többek között ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét is. 
 
A véleményezési joggal rendelkezők részére a vélemény kialakításához minden információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához, s a 
vélemény kialakításához rendelkezésre áll. A tankerületi igazgató úr levelét jelen előterjesztésemhez 
mellékelem. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek! 
 
 
Koncz Ferenc polgármester: A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola fenntartói jogának 
ügyében kereste meg a református egyházközösség. A protokolláris eljárások végbementek, 
ezért kérte meg az iskola igazgatóját, esperes urat, valamint Ábrám Tibor főgondnok urat, 
hogy ezekben a kérdésekben tájékoztassák a testületet annak érdekében, hogy megfelelő 
információk birtokában tudjanak döntést hozni. A fenntartói jog átvételének ügyében Balog 
Zoltán miniszter úr dönt majd. A testületnek véleménynyilvánítási joga van, hiszen a város 
önkormányzata nem fenntartóként, hanem működtetőként vesz részt az iskola életében. 
Kikérték a szülői szervezet, a diákönkormányzat, az intézményi tanács, alkalmazotti 
közösség, és szülők véleményét a törvény szerint. Szerinte a szülői vélemény az elsöprően 
döntő ebben a kérdésben. 655 véleménynyilvánító szülő közül 92,36% támogatói vélemény 
érkezett. Az összes szavazattal rendelkező szülő 763 volna, de nem volt 100%-os a 
véleménynyilvánítás ebben a kérdésben. Annak ellenére, hogy nem mindenki küldte vissza 
véleményét, így is 79% a támogatási arány. Megadja a szót Ábrám Tibornak. 
 
Ábrám Tibor főgondnok: Köszönti a jelenlévőket, köszöni a megszólalás lehetőségét. 
Vázolja az egyházkerület elkötelezettségét a fiatalok nevelése tekintetében, melyet már fél 
évezrede végeznek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 24 feladatellátási hely működik 
a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Intézményszámban kevesebb, mert van több 
feladatot is végző intézmény. Kb. 8-9 ezer a tanulói létszám, amely ehhez a területhez 
tartozik. Szerencsen 1-2 éve merült fel a gondolat, de a tavalyi évben bizonyos okok miatt 
nem sikerült a véghezvitel. Az egyeztetést időben megkezdték, fenntartva a szándékukat, 
hogy a Rákóczi Általános Iskola református egyházi fenntartásban működjön. Az intézmény 
fenntartói jogát a Klebelsberg Intézmény, és miniszteri döntés alapján, viszont a működtetést 
az önkormányzat döntése alapján szeretnék megkapni. Tehát használati jogot kér az 
egyházkerület, valamint a működtetést is a jógazda gondosságával. Az egyházkerület 
mindenképpen többletet szeretne a városba hozni, az anyagiak mellett, hiszen pályázati 
lehetőségek nyílnak meg ezáltal. Ez kiegészítheti azt a gondos szemléletet, melyet a város 
képvisel. Kéri a testületet, hogy a működtetési jog átadásáról pozitívan döntsön.  
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Dr. Börzsönyi József református esperes is köszönti a megjelenteket. Egy hosszabb 
folyamat utolsó fázisához érkeznek ezzel a döntéssel. A református egyház mindig igyekezett 
a város életében részt venni, feladatot vállalni.  
 
Ráczné Váradi Éva igazgató: Az ismertetett szavazati arányból látszik a szülői vélemény. 
Úgy gondolja, hogy intézményük pedagógiai programja az elmúlt 25 évben bizonyította, hogy 
mind a gyermeklétszám, mind az eredmények, mind a sikerek, mind pedig az oktatási-
nevelési munka az iskolában töretlen. Az egyház képviselői biztosítékok arra, hogy ez így 
marad. A kollégái megfelelő intenzitással, szakmai hozzáállással ugyanezt fogják tudni 
biztosítani.  
 
Dr. Gál András képviselő: A gimnázium közel egy éve egyházi fenntartásban működik, és 
az eddigi tapasztalat alapján támogatja ezt a törekvést. Előny és továbblépés lehet az 
intézmény életében.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Felmerültek a városban olyan kérdések, mi lesz akkor, ha a 
városban nem marad állami iskola? Ebben az önkormányzatnak is van némi felelőssége. A 
gimnáziummal kapcsolatban nem merültek fel ilyen gondolatok, hiszen a város egyetlen 
gimnáziuma katolikus egyházi fenntartásba került. Évek óta tudják, hogy az általános iskolák 
tanulóinak egyharmada nem szerencsi gyerek. A város a normatíván felül, a helyi adófizetők 
pénzéből fedezte az egyharmad tanulói létszámnak is a taníttatási költségeit. Felolvas egy 
szakdolgozatból, amely 2007-2010 évek közötti időintervallumban vizsgálja a város 
gazdálkodását. A következő megállapítást tartalmazza a dolgozat, amellyel egyetért: az 
intézmények döntő többsége igen magas költséggel működik. A kötvénykibocsátásból befolyt 
bevétel teljes egészében eltűnt. A támogatási igény és a szállítói kötelezettségek pedig az 
egeket ostromolják. Az egyes intézményekhez kapcsolódó strukturális átalakítások nem 
hozták meg a kívánt kiadáscsökkenést. A vita nem arról szólt, hogy nem azért kell állami 
fenntartásban maradni, mert ott ilyen értékek megmaradnak, vagy növekednek, és azért nem 
jó, hogy egyházi fenntartásba kerülnek, mert akkor bizonyos értékek sérülnek, és nem lesznek 
olyan körűek. Ilyen nem hallott. Úgy gondolja, hogy ez picit álvita, mert nem az értékek 
mentén, hanem inkább a polgármestert, vagy a képviselőket érintő „piszkálódás”. Biztosan 
lesz egy-két olyan szülő, aki nem akarja, hogy egyházi iskolába járjon a gyereke. Annak joga 
van a környező települések iskoláiba járatni a gyereket. Egyedileg azonban ez egy sérelem 
lesz, de nekik a többség érdekeit kell figyelembe venni. Az egyházkerületi működtetés 
fejlődést hozott a pedagógusok és a tanulók életében, és talán jobb gazdája lehet az 
intézménynek, mint az önkormányzat. Az önkormányzatnak annyi volt a mozgástere, hogy az 
intézmény vezetőjét megválasztotta. A többit az állami jogszabályok határozzák meg. A jövőt 
a gyerekekre érdemes alapozni, ezért támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Az iskolában megmaradna-e továbbra is a művészeti, vagy 
kéttannyelvű oktatás, amely az intézmény esetében egy plusz dolog. A sportegyesület 
bizonyos szakosztályai használják az intézmény tornatermét. A jövőben maradhat-e ez így, 
vagy ki kell költözni onnan, mert olyan irreális elvárások lesznek e tekintetben. Mi lesz az 
iskola konyhájával? Ezeket a kérdéseket nyilvánvalóan szerződésben kell majd rögzíteni, de 
van-e arra garancia, hogy ezek megmaradnak?  
 
Heves János képviselő támogatja a kezdeményezést. Azonban azzal nem ért egyet, hogy az 
menjen el a városból, aki nem választja ezt az oktatási rendszert. Az önkormányzatnak nem az 
a feladata, hogy kiseprűzze az itt élők gyerekeit. Mindig arra voltak büszkék, hogy a környező 
településekről is behozzák ide a tanulókat. Tehát nem lehet az a célja az önkormányzatnak, 
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hogy 100-120 gyereknek azt mondják, hogy járjanak át Bekecsre. Szerinte meg kell vizsgálni 
annak a lehetőségét, hogyan lehet a városban megőrizni az állami, önkormányzati oktatás 
lehetőségét. Még verseny is lehetne az egyházi és önkormányzati iskolák között. Jelenleg az 
oktatás színvonala kívánni valót hagy maga után, mert sok helyen olvasni olyat, hogy úgy 
kerülnek ki gyerekek az iskolából, hogy írni, olvasni is alig tudnak. Reméli, ugyanazok a 
pedagógusok maradnak az intézményben. Azzal a kitétellel támogatja a határozati javaslatot, 
hogy vizsgálják meg, a pedagógusi kar, az épület, hogyan maradhat, illetve alternatívát 
kellene tudni biztosítani a gyerekek számára. Támogatja a javaslatot, és reméli, hogy az 
oktatás színvonala fejlődni, javulni fog.  
 
Visi Ferenc képviselő örömmel fogadná, ha református iskola is lenne a városban. Bízik 
abban, hogy mint minden intézményben, itt is megmaradnak majd a lehetőségek mind a 
sportolóknak, mind a többieknek.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester reagálva Heves János hozzászólására elmondja, hogy egy-két 
gyerekre utalt, akit elvihetnek innen. Hesperange településszerkezete hasonló, mint itt 
Szerencs-Bekecs-Legyesbénye-Mezőzombor együttesen. Az ottani településrészek között 
iskolabusz szállítja a gyerekeket. Az iskolaválasztási szabadság azt jelenti, hogy mehet a 
gyerek abba az állami, vagy egyházi iskolába, amelyikbe akar, az önkormányzat a buszt 
biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a tanuló utazik, ha egyik-vagy másik iskola, amelyik a 
lakóhelyéhez közel esik, nem szimpatikus a számára. Változtatni kell a szemléletmódon, 
miszerint nem csak Szerencs közigazgatási területében kell gondolkodni. Az, hogy egy iskola 
református, vagy katolikus legyen, sok időt vesz igénybe, ez egy hosszú folyamat, függetlenül 
attól, hogy ki a fenntartó. Szerencs Város Önkormányzata ma nincs olyan helyzetben, hogy 
iskolát alapítson. Jogszabály zárja ki. Az állam alapíthat, aki sok száz millió forintot költött az 
iskolák felújítására, karbantartására. A „Beruházás a jövő iskolájába” program keretein belül 
például Mezőzomboron is nagyszerűen felújították az iskolát. Ezért mondta, hogy az az egy-
két gyerek akár más intézménybe is átmehet. Egyébiránt a helyi igazgatók is megmondhatják, 
hány szülő íratta át gyermekét egyik intézményből a másikba, mert nem volt hajlandó egyházi 
iskolába járatni, de az ellenzéknek az a feladata, hogy kiforgassa a szavait.  
 
Dr. Takács István képviselő: A hozzászólásokból kiderül, hogy mindenki támogatja a 
kezdeményezést, de az önkormányzatnak csak véleménynyilvánítási joga van. A Bolyai 
iskolába kb. 500 tanuló van, 10 család jelezte, hogy talán másképpen gondolja a jövőt, de 
ebből csak egyetlen taktaszadai család mondta azt, hogy máshová íratja be a gyerekét. A többi 
család talán felekezeti okokra hivatkozással döntött másképp. Véleménynyilvánításra van 
jogosítványuk.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A Bolyai iskola esetében más volt a helyzet, akkor még az 
önkormányzat volt a fenntartó. Jelenleg erősen korlátozott az önkormányzat joga, döntési 
kompetenciája. Mindössze támogatni tudják az elképzelést, de a döntő szót a szülők mondták 
ki, hiszen több, mint 50%-ban támogatták az átadást-átvételt. Ő maga támogatja a 
kezdeményezést. Ha az üzemeltetési feltételekről tárgyalnak, akkor kell majd jó pozíciót 
kialkudni.  
 
Ábrám Tibor főgondnok: Az intézmény továbbra is Szerencsé marad, hiszen a szerencsi és 
környékbeli gyerekek veszik igénybe. Ha református egyházi fenntartású lesz, remények 
szerint többletet hoz, és nem visz el semmit a várostól. A kéttannyelvű és művészeti képzést a 
tantestülettel, illetve a tágabb körű testülettel már átbeszélték. Messzemenőleg támogatja az 
egyházkerület a kéttannyelvű oktatást és a művészeti képzést. Egyházi fenntartásban közel 
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1000 tanuló részesül alapfokú művészetoktatásban. Az egyesületek, illetve a szakkörök, 
amelyek eddig is az intézményben működtek, továbbra is működhetnek, örömmel veszik, ha a 
város továbbra is meghívja rendezvényeire az intézményt. Ha a konyha gazdaságosan 
működtethető, akkor mindenkinek alapvető érdeke, hogy működjön. A fenntartóváltás azt 
jelenti, és a szülőknek elmondták, hogy aki állami intézménybe iratkozott be, azokra nem 
vonatkozik kötelezően a hit és erkölcstan oktatás kötelezettsége, hacsak nem az első, a 
második, az ötödik, és hatodik évfolyamon, ahol választani kell. Hosszú folyamatban 
terveznek.  
 
Ráczné Váradi Éva igazgató elmondja, hogy alapvetően nem az iskola 423 tanulója 
nyilvánított szavazatot, hanem azok, akik kettős tanulói jogviszonnyal rendelkeztek, kétszer 
szavazhattak. Tehát, aki művészeti és általános iskolás, az kétszer szavazhatott. Szó sincs 
olyanról, hogy 120 ember „nem”-mel szavazott. Van olyan gyerek, és szülő, akinek három 
gyereke jár az intézménybe mind művészeti, mind általános iskolai képzésre, ez azt jelenti, 
hogy 6 szavazata volt. A felekezeti hovatartozást tekintve kb. 10 családról lehet szó, akik már 
biztosították arról, hogy nem viszik el a gyereket az iskolából. Észrevételezi, hogy a gyerekek 
írás, olvasás felmérése nem mindig a pedagóguson múlik, hiszen az elektronika, a technika 
világában a szülők beültetik a gyereket a számítógép, a tévé elé, és nem pedig felolvasnak 
nekik, ösztönözve a készség fejlesztését. A kollégái mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy azok a gyerekek, akik hátránnyal indulnak az általános iskola alsó tagozatában 
hátránykompenzációban részesüljenek. Differenciált fejlesztéssel próbálják őket a mai napig 
is a minőségi munka szellemében oktatni. Szerinte nagyon kevés az a gyerek, aki írás és 
olvasás készsége nélkül kerül fel a felső tagozatba. A nyolcadik osztályosokról nem is beszél, 
hiszen nem fordulhat elő, hogy olyannak aláírja a bizonyítványát, aki nem rendelkezik ezzel 
az alapvető készséggel. A felmérések a problémás gyerekek szülői hátterét is tükrözi, de erről 
a pedagógusok nem tehetnek, de mindent megtesznek azért, hogy a felzárkóztatás pozitív és 
hatékony legyen.  
 
Koncz Ferenc polgármester még hozzáfűzi, hogy ezek a tanulók nem is a szerencsi 
intézményekbe járnak, inkább a szakképzőbe járó kollégák nehézségei azok, amelyek ezt a 
réteget sújtják. Erre egy új pedagógiai program, szemléletváltás tudja majd a választ megadni. 
Esetleg ebben is számítanak majd az egyházi segítségre a későbbiek során. Meggyőző volt a 
számára, amit a gimnázium igazgatója mondott, hiszen összességében arra utalt, hogy ami 
eddig jól működött az intézményben, az a továbbiakban is jól működik, sőt újabb lehetőségek 
adódtak az iskola számára. Az eddigi tapasztalatok az egyházi fenntartású iskolák esetében 
egyértelműen jók, a gyerekek nem érzik hátrányát a felekezeti fenntartásnak. Azt csak a 
későbbiekben tudják megvizsgálni, hogy szükséges-e állami fenntartású intézmény 
kialakítása, vagy semmilyen változást nem okoz az egyházi fenntartás. Pedagógusi 
tapasztalatai szerint az iskolakezdéskor a szülők inkább tanító nénit választanak, és ez 
határozza meg, hogy melyik intézménybe íratják be a gyereket. A középiskolában is számít, 
hogy milyen személyek alkotják a tanári kart. Mindig büszkén mondja, hogy a szerencsi 
oktatási helyzet ezen a téren rendben van. Az alpolgármester által felolvasott szakdolgozati 
részlet azt bizonyítja, hogy az önkormányzatok az elmúlt időszakban is sokat tettek hozzá az 
oktatáshoz, amely a jövőben sem tilos. Az együttműködés a jövőben is meg kell, hogy legyen. 
Egyetért a főgondnok úrral, hogy az iskolák itt maradnak, és továbbra is a város részét 
képezik. Mindenkinek az az érdeke, hogy az együttműködés továbbra is jól működjön. Már 
arról is beszélt a főgondok úrral, hogy az iskola plusz lehetőségei (sport és egyebek) továbbra 
is a rendelkezésre állnak. Úgy gondolja, hogy a jó együttműködés az emberi kapcsolatokon 
keresztül biztosítva lesz. A mai napon véleményt kell nyilvánítania az önkormányzatnak. 
Előzetesen abból a szempontból is, hogy hogyan fog dönteni a miniszter, hiszen ennek 
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függvényében tudnak majd a későbbiekben a működtetési jogról tárgyalni, a tulajdonjog a 
városban marad. Javasolja, az önkormányzat adja meg hozzájárulását az egyházi fenntartás 
tekintetében. Felolvassa a határozati javaslatot, amelynek lényege az a mondat, hogy a 
képviselő-testület ezt kívánja támogatni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, majd a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) és (4) bekezdése alapján 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 
A Képviselő-testület, mint a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola működtetője tudomásul veszi, hogy az Nkt. Alapján, mint működtető önkormányzat 
véleményt kell nyilvánítania az intézmény átszervezése kapcsán.  

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiszteletben kívánja tartani az intézmény 
alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat véleményét, 
tekintettel arra, hogy ezeken a fórumokon a szakmai szempontok és a közösségi érdekek is 
érvényesülésre kerülnek. Ezért az itt megjelölt szervezetek együttes véleményét kívánja támogatni a 
Képviselő-testület is.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről írásban tájékoztassa Nyiri Tibor 
tankerületi igazgató urat.  

 
Felelős:  polgármester  
Határidő:  azonnal, illetve 2014. május 30.  

 
 
 

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:  
 
81/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, majd a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) és (4) 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
A Képviselő-testület, mint a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola működtetője tudomásul veszi, hogy az Nkt. Alapján, mint 
működtető önkormányzat véleményt kell nyilvánítania az intézmény átszervezése kapcsán.  
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiszteletben kívánja tartani az 
intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai 
diákönkormányzat véleményét, tekintettel arra, hogy ezeken a fórumokon a szakmai 
szempontok és a közösségi érdekek is érvényesülésre kerülnek. Ezért az itt megjelölt 
szervezetek együttes véleményét kívánja támogatni a Képviselő-testület is.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről írásban tájékoztassa 
Nyiri Tibor tankerületi igazgató urat.  
 
Felelős:  polgármester  
Határidő:  azonnal, illetve 2014. május 30.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester megköszöni a vendégek megjelenését, és értékes 
hozzászólásaikat.  
 
(Kiss Attila alpolgármester kikíséri a vendégeket az ülésteremből, a testület létszáma 7 fő)  
 
 

2. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés tárgyában benyújtott 
pályázat jóváhagyása  

 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A belügyminiszter közbiztonság fejlesztését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV. 1.) BM rendelete alapján lehetőség nyílt a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy 
bővítéséhez a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. A közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelésére. 
A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. 
 
Az előírt feltételeknek megfelelően az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül a 
kérelem 2014. április 23-án 16 óráig rögzítésre, a kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelem a 
Kincstár Szerencs Önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
Igazgatóság) 2014. április 24-éig postai úton megküldésre került. 
 
Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek egy eredeti példányát 2014. május 13-áig 
továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek 
A miniszter a támogatási kérelmekről rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti feltétel teljesülésének 
vizsgálata tekintetében az országos rendőrfőkapitány és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke 
véleményének kikérésével, a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. május 30-áig, valamint a 
maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-éig dönt. 
 
Támogatott projekt esetében a miniszter a kedvezményezettel a támogatási döntés közlésétől 
számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 19-éig támogatási szerződést köt. 
A támogatást a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül a miniszter utalványozása 
alapján a kincstár egy összegben folyósítja. 
 
A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-ei fordulónappal az éves 
költségvetési beszámoló keretében és az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 
kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás 
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felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő 
benyújtásával számol el. 
 
A projekt keretében tervezett fejlesztés: 
 
Sorszám Térfigyelő rendszer (kamera) telepítésének helyszínei Telepítendő kamerák száma (db) 

1. Cukorgyár-hátsó mérlegház 1 
2. Szerencs-Ond: Fő u.-Kossuth u. kereszteződés 1 
3. Rákóczi u. 45. - Bíróság 1 
4. Fecskés-településrész: Dobó Katica u. 1. 1 
5. Gyár u. – TESCO parkoló 1 
6. Csalogány u. – Vörösmarty u. kereszteződés 1 
7. Gyár u. – AGIP benzinkút mellett 2 
8. Nyár u. 10. 2 
9. Fecskés-településrész: Dobó Katica u. 32. 1 

10. Szerencs-Ond: Fő u. 98. 1 
Összesen: 12 

 
 

Igényelt támogatás összesen:     14.497.050,- Ft. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembe vételével a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
benyújtott támogatási igényt utólagosan jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
Koncz Ferenc polgármester a napirendi pont keretében köszönti Deák Zsolt műszaki 
ügyintézőt, és Keresztesi János rendőrkapitány urat, majd megadja a szót az előadóknak. 
 
Deák Zsolt műszaki ügyintéző ismerteti az előterjesztés tartalmát.  
 
Keresztesi János rendőrkapitány megerősíti a kamerarendszer bővítésének szükségességét, 
a pályázatot nagyon jó lehetőségnek ítéli. Az elmúlt években is folyamatosan gondolkodtak a 
bővítésen, a kamerarendszer minőségének javításán, vagy éppen a kamerák áthelyezésén. Ez a 
lehetőség módot ad ezen tervek megvalósításának. Olyan helyre is kerülhetnek kamerák, 
ahová eddig csak tervezték, de nem tudták biztosítani. Korszerűbb kamerák beszerzésére 
nyílik lehetőség. Összességében a 12 kamera segítené a bűnüldözési munkát, a város hasznára 
válik, és 100%-ban támogatott lehetőség.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a belügyminiszter közbiztonság fejlesztését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján történt, a közbiztonság növelését szolgáló 
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önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
benyújtott támogatási igény jóváhagyása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A belügyminiszter közbiztonság fejlesztését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján történt, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer bővítésére benyújtott támogatási 
igényt jóváhagyja az alábbiak szerint:  
 
A projekt keretében tervezett fejlesztés: 
 
Sorszám Térfigyelő rendszer (kamera) telepítésének helyszínei Telepítendő kamerák száma (db) 
1. Cukorgyár hátsó mérlegház 1 
2. Szerencs-Ond: Fő út – Kossuth u. kereszteződés 1 
3. Rákóczi út 45. – Bíróság  1 
4. Fecskés településrész: Dobó Katica u. 1.  1 
5. Gyár út – TESCO parkoló 1 
6. Csalogány u. – Vörösmarty u. kereszteződés 1 
7. Gyár út – AGIP benzinkút mellett  2 
8. Nyár u. 10 2 
9. Fecskés településrész: Dobó Katica u. 32.  1 
10. Szerencs-Ond, Fő út 98.  1 
Összesen: 12 
   
Igényelt támogatás összesen: 14.497.050,- Ft 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
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:  
 
82/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: a belügyminiszter közbiztonság fejlesztését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján történt, a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer 
bővítésére benyújtott támogatási igény jóváhagyása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
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A belügyminiszter közbiztonság fejlesztését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján történt, a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer 
bővítésére benyújtott támogatási igényt jóváhagyja az alábbiak szerint:  
 
A projekt keretében tervezett fejlesztés: 
 
Sorszám Térfigyelő rendszer (kamera) telepítésének helyszínei Telepítendő kamerák száma (db) 
1. Cukorgyár hátsó mérlegház 1 
2. Szerencs-Ond: Fő út – Kossuth u. kereszteződés 1 
3. Rákóczi út 45. – Bíróság  1 
4. Fecskés településrész: Dobó Katica u. 1.  1 
5. Gyár út – TESCO parkoló 1 
6. Csalogány u. – Vörösmarty u. kereszteződés 1 
7. Gyár út – AGIP benzinkút mellett  2 
8. Nyár u. 10 2 
9. Fecskés településrész: Dobó Katica u. 32.  1 
10. Szerencs-Ond, Fő út 98.  1 
Összesen: 12 
   
Igényelt támogatás összesen: 14.497.050,- Ft 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

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

 
Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti Nagy István tűzoltó alezredes urat, valamint Balogh 
Gábor tűzoltó főhadnagyot, majd megadja a szót az előterjesztés kiegészítésére.  
 
Balogh Gábor tü.főhadnagy összefoglalóan ismerteti a tájékoztató tartalmát.  
 
Nagy István tü. alezredes: A 2012. január 1-jén elkezdődött változások a 2013-as évben még 
folytatódtak. Az előterjesztésből kiderül, hogy a mentő-tűzvédelmi feladat kiszélesedett, 
komoly hatósági hatáskörrel rendelkezik a kirendeltség és a tűzoltó-parancsnokságok. A 
Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Kirendeltségének eredményeihez nagymértékben 
hozzájárult. Nemcsak a szakmai, de a sportsikerekről is lehet szólni. Szó esett a 
hagyományőrző versenyről, és mint ismeretes a szerencsi kollégák a tavalyi évben 
megnyerték az országos versenyt. Ezt a hagyományt szeretnék tovább is folytatni, amelyhez 
kérik az önkormányzat támogatását. Köszönetét fejezi ki polgármester úrnak és a képviselő-
testület tagjainak a példamutató kapcsolatért és támogatásért.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a tűzoltóság munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. A bizottság javasolja, hogy a 
csokoládéfesztiválra meghívott tűzoltó-csapatok belépőjegyét támogassa a testület.  
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Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szintén jónak tartja az együttműködést a két szervezet között. 
Sajnos a magasból mentő autó önrésze, a 22 millió forint még hiányzik, erről nem feledkeztek 
el. Bízik abban, hogy a technikai felszereltségek vonatkozásában hamarosan sor kerül a 
fejlesztésre.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A tűzoltóság nem csak tűz esetén nyújt segítséget, de árvíz 
idején is számítanak rájuk. Úgy gondolja az együttműködés jó a két szervezet között. A 
támogatást, melyet kértek, meg fogják adni, legalábbis megtesznek mindent annak érdekében, 
hogy pozitívan álljanak ehhez a kérdéshez. A különböző apróbb kedvezményeket az 
önkormányzat továbbra is biztosítja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja a tájékoztató elfogadását.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával elfogadja.  
 
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy úrnak, valamint a 
Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományának példaértékű szakmai munkájáért.   
 
 
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:  
 
83/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés tartalmával 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy úrnak, 
valamint a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományának példaértékű szakmai 
munkájáért.   
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4. Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének 
módosítására  

 
(Kiss Attila alpolgármester visszajön az ülésterembe, a testület létszáma 8 fő.)  
 
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város 2013. évi költségvetését 2013. 12 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani 
szükséges. 
 
I. Szerencs Város Önkormányzata:    
 
Kiadás növekedés: 
Járulék                  20.889 eFt 
Dologi kiadás:                                                     273.221 eFt 
Műk.c.pénzeszköz átadadás:                        158.686 eFt 
Finanszírozási kiadás:                        1.345 eFt 
Támogatás nyújtása intézményeknek összesen:         125.510 eFt 
Ellátottak pénzbeli juttatása                 51.736 eFt 
Kiadás növekedés összesen:                           631.387 eFt 
Kiadás csökkenés: 
Személyi juttatás:                                                                                                           8.800 eFt 
Kamat:                                                                                                                           14.270 eFt 
Felújítás:                                                                                                                       13.099 eFt 
Beruházás:                                                                                                                  154.073 eFt 
Pénzeszköz átadás:                                                                                                       18.217 eFt 
Kiadás csökkenés összesen:                                                                                    208.459 eFt 
 
Bevétel növekedés:        
Saját bevétel:                                                              40.582 eFt 
Központi költségvetési támogatás:                                                                            659.613 eFt 
Átvett pénzeszköz:                                                                                                     111.628 eFt 
Finanszírozási bevétel:                                                                                               37.782 eFt 
Bevétel növekedés összesen:                                         849.605 eFt 
 
Bevétel csökkenés: 
Felhalmozási célú bevételek:                                                                                      48. 870 eFt 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:                                                                      377.807 eFt 
Kiadás csökkenés összesen:                                                                                    426.677 eFt 
 
II. Polgármesteri Hivatal: 
 
Kiadás növekedés:         
Személyi juttatás:             30.078 eFt 
Járulékok:                                                                                                   2.214 eFt 
Dologi kiadások:                9.822 eFt 
Kiadás növekedés összesen:                 42.114 eFt 
 
Bevétel növekedés:          
Támogatás növekedése:             60.494 eFt  
Bevétel növekedés összesen:            60.494 eFt 
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Bevétel csökkenés:          
Működési bevétel csökkenése:            18.380 eFt  
Bevétel növekedés összesen:            18.380 eFt 
 
III. Szerencsi Művelődési Központ 
 
Kiadás növekedés:           
Személyi juttatás:               4.831 eFt 
Járulék:                    130 eFt 
Dologi kiadások:              42.988 eFt 
Kiadás növekedés összesen:                                                                             47. 949 eFt 
 
Bevétel csökkenés:       
Átvett pénzeszköz:                  150 eFt 
Bevétel csökkenés összesen:                150 eFt 
 
Bevétel növekedés:                                                                 
Működési bevétel:              15.300 eFt 
Támogatás növekedése:                                   32.799 eFt 
Bevétel növekedés összesen:                                               48.099 eFt 
 
IV. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 
 
Kiadás növekedés:       
Személyi juttatások                 8.497 eFt 
Dologi kiadás:                                                                                                      12.364 eFt 
Kiadás növekedés összesen:                                                                         20.861 eFt 
 
Bevétel növekedés:       
Működési bevétel:                                                                                    1.530 eFt 
Költségvetési támogatás              19.331 eFt 
Bevétel növekedés összesen:            20.861 eFt 
 
V. Zempléni Múzeum 
 
Kiadás növekedés:       
Személyi juttatások                   424 eFt 
Kiadás növekedés összesen:                                                                                        424 eFt 
 
Kiadás csökkenés:                                                                   
Járulékok:                                                                                                          180 eFt 
Dologi kiadások:               1.470 eFt 
Kiadás csökkenés összesen:                                                        1.650 eFt 
 
Bevétel csökkenés: 
Saját bevétel:                                                                      150 eFt 
Támogatás csökkenés:                                                                                                      1.776 eFt 
Bevétel csökkenés összesen:                                                            1.926 eFt 
 
Bevétel növekedés 
Átvett pénzeszköz:                 700 eFt 
Bevétel növekedés összesen:                           700 eFt 
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VI. ESZEI 
 
Bevétel növekedés 
Intézményi működési bevétel:        12.918 eFt 
Egyéb költségvetési támogatás ÁH belülről:      50.976 eFt 
Költségvetési támogatás:           2.645 eFt 
Bevétel növekedés összesen:        66.539 eFt 
 
Kiadás növekedése 
Személyi juttatás:         29.801 eFt 
Járulék:           8.949 eFt 
Dologi kiadások:         27.789 eFt 
Kiadás növekedés összesen:        66.539 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: A költségvetés módosítása a 
zárszámadás előtti költségvetési változásokat tartalmazza. A szövegben és táblázatokban 
részletesen bemutatásra került a módosítás indoka. Ennek két nagy eleme van. Az egyik a 400 
millió forintos támogatás, melyet a tavalyi évben nyert el működési támogatásként az 
önkormányzat. Ebből tudta az önkormányzat nagymértékben rendezni a fennálló 
kötelezettségeit, a két nonprofit kft-nél is. A Városüzemeltető Kft. terve már módosítva lett 
annak érdekében, hogy ezt az összeget megfelelő módon beépíthessék, csökkentve a szállítói 
tartozásokat. A szállítói tartozás csökkentése megtörtént az önkormányzatnál és a két 
önkormányzati tulajdonú kft-nél is. Ez a dologi kiadások növekedésében látszik. A módosítás 
másik nagy eleme, hogy 2013 decemberében a bér kifizetésre került. Az eredeti 
költségvetésben 12 havi bérrel számoltak, itt 13 havi bér terhelte az elmúlt évet. Ez a személyi 
juttatások növekedésében minden intézménynél így megjelent, mivel az a döntés született, 
hogy decemberben a bér kifizetése már megtörtént, így a 2013. évi költségvetést terheli. Kéri 
a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Pongráczné Szerencs Judit könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő: Apróbb formai hibát talált a második oldalon. Áttekinthető, 
értékelhető az anyag, elfogadásra javasolja.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetet.  
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Döntési javaslat:  
TERVEZET 

Szerencs Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…./2014. (…..) 
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, továbbá 
Szerencs Város 2013. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 202/2012. (XI.29.) Öt. számú 
határozat rendelkezéseire - az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 

      a) tárgyévi költségvetési bevételét:                  3 972 598 eFt-ban 

          aa) működési költségvetési bevételét  3 142 288 eFt-ban 

          ab) felhalmozási költségvetési bevételét    830 310 eFt-ban 

      b) tárgyévi költségvetési kiadását  3 972 598 eFt-ban 

          ba) működési költségvetési kiadását  2 804 533 eFt-ban 

          bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 168 065 eFt-ban 

állapítja meg. 

      c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 35 663 eFt-ban  

állapítja meg. 

2. § 
  
A R. 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.1, 2.10.1.2, 
2.10.2, 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.3, 2.10.3.2, 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, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 
3.4, 3.6, 3.6.1, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 9. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei 
lépnek. 
 

3. § 
 

Jelen rendelet 2014. április 29. napján lép hatályba 11 óra 30 perc, és 2014. április 29. napján 12 óra 
30 perckor hatályát veszti. 
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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 

8/2014. (IV.29.) 
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, továbbá Szerencs Város 2013. évi költségvetési 
koncepcióját megfogalmazó 202/2012. (XI.29.) Öt. számú határozat rendelkezéseire - az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 

      a) tárgyévi költségvetési bevételét:                  3 972 598 eFt-ban 

          aa) működési költségvetési bevételét  3 142 288 eFt-ban 

          ab) felhalmozási költségvetési bevételét    830 310 eFt-ban 

      b) tárgyévi költségvetési kiadását  3 972 598 eFt-ban 

          ba) működési költségvetési kiadását  2 804 533 eFt-ban 

          bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 168 065 eFt-ban 

állapítja meg. 

      c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 35 663 eFt-ban  

állapítja meg. 
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2. § 
  
A R. 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.1, 
2.10.1.2, 2.10.2, 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.3, 2.10.3.2, 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, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 
3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.4, 3.6, 3.6.1, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 9. mellékletei helyébe jelen rendelet 
azonos számú mellékletei lépnek. 

3. § 
 

Jelen rendelet 2014. április 29. napján lép hatályba 11 óra 30 perc, és 2014. április 29. 
napján 12 óra 30 perckor hatályát veszti. 
 
 

5. Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának és 2013. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szerencs Város 2013. évi költségvetése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és 
az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV: törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek 
alapulvételével készült el, és a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. 
  
Szerencs Város 2013. évi zárszámadását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször 
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészített formában az alábbiak szerint 
terjesztjük be. 
 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendelettel fogadta el a 2013. évi költségvetést, melyben eredetileg a bevételt és a kiadást egyaránt 
3 027 118 e Ft-ban állapította meg. 
A költségvetési bevételeken túl a költségvetési hiány belső finanszírozásaként 22 218 eFt 
pénzmaradvány került elfogadásra. A kiadásoknál pedig 150 000 eFt hitel- és 22 218 eFt 
kötvénytörlesztéssel számoltunk. 
 
A költségvetés 3 alkalommal került módosításra az alábbiak miatt 

− az év közben igényelt központi támogatások 
− intézményi átszervezés 
− költségek, bevételek átcsoportosítása 

 
A központi átszervezések következtében az alábbi intézménystruktúra alakult ki 
önkormányzatunknál: 
Szerencs Város Önkormányzata 
Szerencsi Polgármesteri Hivatal 
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde (Rákóczi Zsigmond Általános Iskola kivált az intézményből) 
Szerencsi Művelődési Központ (a Középiskolai Kollégium kivált az intézményből) 
Zempléni Múzeum 
Szántó J. Endre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet 
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Átadásra került a KLIK-nek a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Középiskolai Kollégium és a 
Bocskai István Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat.  
Szerencs Város Önkormányzata vállalta az oktatási intézmények működtetését, melynek a költsége az 
önkormányzatnál épületüzemeltetés alatt lett megtervezve és elszámolva. 
2012. zárszámadási adatai szerint a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde teljesített bevétele és kiadása 468 790 eFt volt, az Általános 
Művelődési Központé (kollégiummal együtt) 214 864 eFt, a Bocskai István Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálaté 385 281 eFt volt. 
2013. szeptember 1-től a Bocskai István Gimnázium fenntartója és működtetője a Egri 
Főegyházmegye lett. 
 
További szervezetek Szerencs Város Önkormányzatához kapcsolódóan: 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás  
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
A vagyoni helyzetben jelentős változások következetek be az elmúlt évben: 
A folyamatban lévő pályázatoknak köszönhetően a beruházások 390 347 eFt-ról 1 044 743 eFt-ra 
nőttek, valamint a START Közmunka Program keretében megvásárolt járműveknek köszönhetően a 
járművek az előző évhez képest 9 698 eFt-ról 26 985 eFt-ra nőttek. A központi intézkedéseknek 
köszönhetően átsorolás következett be az üzemeltetésre, továbbá a vagyonkezelésbe átadott eszközök 
javára. 
A követelések főként az adóhátralékok miatt 291 758 eFt-ról 341 261 eFt-ra nőttek. A pénzforgalmi 
számlák egyenlege miatt jelentősen nőtt a pénzeszközök állománya 58 187 eFt-ról 353 161 eFt-ra. 
Forrás oldalon nagyon kiemelkedő a Saját Tőke növekedése 6 148 052 eFt-ról 8 564 734 eFt-ra, 
melynek oka a Tőkeváltozás nagymértékű növekedése: 994 464 eFt-ról 3 411 655 eFt-ra. Jelentős a 
Tartalék növekedése is: 31 629 eFt-ról 271 681 eFt-ra. A 70%-os adósságkonszolidációnak, valamint 
az év közbeni hiteltörlesztéseknek köszönhetően, és a működési támogatásnak köszönhetően kifizetett 
szállítói tartozásoknak köszönhetően a Kötelezettségek 2 311 958 eFt-ról 837 448 eFt-ra csökkentek. 
A fenti változásoknak köszönhetően az Eszközök/Források összesen 8 491 eFt-ról 9 673 863 eFt-ra 
nőttek. 
 
A 2013. évre tervezett intézményi működési bevételek teljesítése 9,2%-kal magasabb volt az eredetileg 
tervezettnél. A közhatalmi bevételek tekintetében is az eredetileg tervezetthez (486 925 eFt) képest 
8,3%-kal nagyobb bevétel realizálódott (527 382 eFt). 
 
A nagyon magas működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak (485 000 eFt), 
valamint a szerkezetátalakítási, és egyéb működési célú központi támogatásoknak (konszolidáció 
195 604 eFt) köszönhetően az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása évközben 
621 995 eFt-ról 1 390 087 eFt-ra nőtt. Ennek köszönhetően volt lehetőségünk az önkormányzat és 
intézményei, valamint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. és a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. a hosszú évek óta húzódó szállítói tartozásainak rendezésére. Ennek magvalósításához a 
Kft-k támogatását jelentősen meg kellett emelni, mely a testületi döntés értelmében megtörtént. 
 
A szociális kiadásokhoz 32 282e Ft támogatást igényeltünk, a jövedelem pótló támogatások 
kiegészítése 75 084 eFt volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 116 676 eFt-ot tettek ki. 
 
A felhalmozási bevételek a tervezett 75 927e Ft-hoz képest mindössze 24 056 eFt értékben teljesültek, 
tekintettel arra, hogy a tervezett ingatlanértékesítés nem valósult meg. 
A felhalmozási célú támogatások teljesítése 804 067 eFt volt. 
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Kiadások megoszlása: 
 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 
Megnevezés Összeg 

(eFt) 
Megoszlás 

(%) 
Összeg (eFt) Megoszlás 

(%) 
Összeg 
(eFt) 

Megoszlás 
(%) 

Személyi juttatások, a 
munkaadót terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó  

669 870 22,13% 1 012 739 25,49% 999 819 27,44% 

Dologi kiadások 712 392 23,53% 1 113 082 28,02% 988 417 27,12% 

Egyéb működési célú 
kiadások, egyéb 
felhalmozási célú 
kiadások 

187 199 6,18% 351 320 8,84% 300 492 8,25% 

Felújítások, beruházások 1 218 720 40,26% 1 135 998 28,60% 1 016 866 27,90% 

Finanszírozási kiadás 
179 067 5,92% 226 014 5,69% 221 870 6,09% 

Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

59 870 1,98% 133 445 3,36% 116 676 3,20% 

Összesen 3 027 118 100% 3 972 598 100% 3 644 140 100% 
 

Bevételek megoszlása: 
 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 
Megnevezés Összeg (Ft) Megoszlás 

(%) 
Összeg (Ft) Megoszlás 

(%) 
Összeg (Ft) Megoszlás 

(%) 

Intézményi működési 
bevétel 

181 636 6,00% 198 967 5,01% 198 322 4,99% 

Felhalmozási bevétel 75 927 2,51% 24 057 0,61% 24 056 0,61% 

Működési célú 
támogatások ÁH belülről, 
műk.i célú átvett 
pénzeszközök, 
felhalmozási célú 
támogatások ÁH belülről, 
felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

2 260 412 74,67% 3 126 204 78,69% 3 078 576 77,48% 

Finanszírozási bevételek 22 218 0,73% 95 663 2,41% 145 139 3,65% 

Közhatalmi bevételek 486 925 16,09% 527 707 13,28% 527 382 13,27% 

Összesen 3 027 118 100% 3 972 598 100% 3 973 475 100% 
 
A beruházási bevételek, kiadások főként az alábbi pályázatokkal kapcsolatosan merültek fel: 

− Bajcsy-Zsilinszky út felújítása (2010-es tartozás, 2013-ban került kifizetésre) 
− Szerencs, Szerencs-Ond csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 
− Óvodák bővítése, felújítása 
− Árvízvédelem 
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Az Önkormányzat hitel visszafizetési és kamatkötelezettségeit szerződés szerint teljesítette, 
köztartozással 2013. december 31-én nem rendelkezett. 
 

SZERENCS VÁROS 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA 
(mellékletek listája) 

 
1. sz. melléklet: Költségvetés előirányzatainak és teljesítésének mérlege 2013.  

 
2. sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés BEVÉTELI előirányzatai és 

teljesítése MINDÖSSZESEN 
2.1. sz. melléklet: Közhatalmi bevételek részletezése 
2.2. sz. melléklet: Intézményi működési bevételek részletezése 
2.3. sz. melléklet: Helyi adó bevételek részletezése 
2.4. sz. melléklet: Átengedett központi adók részletezése 
2.5. sz. melléklet: Központosított előirányzatok 
2.6. sz. melléklet: Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 
2.7. sz. melléklet: Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 
2.8. sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai és 

teljesítése feladatonként ÖNKORMÁNYZAT 
2. 8. 1. sz. melléklet: AZ Önkormányzat 2013. évi működési költségvetés bevételi 
előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT 
2. 8. 2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetés bevételi 
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT 

2. 9. sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat és 
teljesítés feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
  2.9.1.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK Önkormányzatai Hivatal  
  2.9.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Önkormányzati 
Hivatal 
  2.9.3.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 
Önkormányzati Hivatal 
2.10.sz. melléklet:  A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat és 
teljesítés feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 
  2.10.1.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
   2.10.1.1.sz.melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként KÖTELETZŐ FELADATOK ÓVODA ÉS 
BÖLCSŐDE 
   2.10.1.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  ÓVODA ÉS 
BÖLCSŐDE 
  2.10.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként SZMK 
   2.10.2.1.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK 
   2.10.2.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK 
  2.10.3.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés Feladatonként MÚZEUM 
   2.10.3.1.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK MÚZEUM 
   2.10.3.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÚZEUM 
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  2.10.4.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi 
előirányzat és teljesítés feladatonként ESZEI 
   2.10.4.1.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI 
   2.10.4.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
bevételi előirányzat és teljesítés feladatonként ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI 
 

3. sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés KIADÁSI előirányzatai és 
teljesítése MINDÖSSZESEN 
3.1.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés 
kiadási előirányzatai és teljesítése MINDÖSSZESEN 

  3.1.1.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési és felhalmozási 
költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATOK 

  3.1.2.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési és felhalmozási 
költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 

 3.2.sz. melléklet: A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  előirányzatai és 
teljesítése feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

  3.2.1.sz.melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

  3.2.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL 

  3.2.3.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI )VÁLLALT FELADATOK 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 3.3.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  előirányzatai és 
teljesítése feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 

  3.3.1.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése feladatonként ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

   3.3.1.1.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási 
előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATOK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

   3.3.1.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

  3.3.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése feladatonként SZMK 

   3.3.2.1.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK 

   3.3.2.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK 

  3.3.3.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése Feladatonként MÚZEUM 

   3.3.3.1.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási 
előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATOK MÚZEUM 

   3.3.3.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási 
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÚZEUM 

  3.3.4.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási  
előirányzatai és teljesítése feladatonként ESZEI 

   3.3.4.1.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási 
előirányzatai és teljesítése KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI 

   3.3.4.2.sz. melléklet: 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási 
előirányzatai és teljesítése ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI 

 3.4.sz. melléklet: MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 
 3.5.sz. melléklet: FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre 
 3.6.sz. melléklet: MŰKÖDÉSI célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre 
  3.6.1.sz. melléklet: Szervezetek támogatása 
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 3.7.sz. melléklet: FELHALMOZÁSI pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre 
 3.8.sz. melléklet: Szociális kiadások 
 3.9.sz. melléklet: Beruházási előirányzat és teljesítés célonkénti részletezése 
 3.10.sz. melléklet: Felújítási előirányzat és teljesítés célonkénti részletezése 
 3.11.sz. melléklet: Pénzügyi befektetések előirányzatának és teljesítésének részletezése 
 
4. sz. melléklet: Céltartalék célonkénti részletezése 
 
5. sz. melléklet: Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 
 5.1.sz. melléklet: Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 
 
6. sz. melléklet: KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 
ügyletek várható összegével együtt 

 
7. sz. melléklet: KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről 
 
8/1. sz. melléklet: Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételei, kiadásai Szerencsi Ált. Isk.,AMI és Óvoda, óvodai intézményegység három 
épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása 

8/2. sz. melléklet: Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételei, kiadásai Szerencs Város környezetbiztonságának növelése és árvízi 
veszélyeztetettségének csökkentése 

8/3. sz. melléklet: Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételei, kiadásai Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezető rendszer fejlesztése 

8/4. sz. melléklet: Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételei, kiadásai Önkormányzati intézmények napelemes energetikai 
korszerűsítése 

 
9. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 
 
10. sz. melléklet: Pénzmaradvány jóváhagyása 
11. sz. melléklet: Részesedések állománya 
 
12. sz. melléklet: Értékpapírok állománya 
 
13. sz. melléklet: Hitel, kötvény, kölcsön alakulása 
 
14. sz. melléklet: 2013. évi pénzforgalom 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a minősített többséget igénylő döntést meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: A tavalyi költségvetést 2013 
februárjában fogadta el a testület, amely három alkalommal került módosításra az időközben 
igényelt központi támogatások, az intézményátszervezések, a költségek és bevételek 
átcsoportosítása miatt. A tavalyi évre alakult ki az az intézményi struktúra, amely jelenleg is 
jellemzi a város működését. Járási hivatalhoz kerültek át kollégák, a KLIK Szerencsi 
Tankerületéhez átkerült a Kollégium, a Rákóczi Általános Iskola. A Megyei tankerülethez 
pedig a Pedagógiai Szakszolgálat. A gimnázium még ott kezdte az évet, majd a római 
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katolikus egyház fenntartásába került. Ezek a változások a költségvetésben is nyomon 
követhetőek, mint ahogyan a 2013. évi eredeti előirányzat. A Rákóczi iskola esetében év 
közben történt névváltozás, illetve az ÁMK-ból SZMK lett. Ezek a módosítások is nyomon 
követhetők mind a költségvetés módosításában, mind pedig a zárszámadásban. Az írásos 
anyag tartalmazza továbbá a szervezeteket is, melyet itt most a testület nem tárgyal ugyan, de 
szerves részét képezi a mindennapi munkának, illetve ezeknek is nagy többségében a 
Pénzügyi Osztály szolgáltat adatokat, készíti a beszámolóját. Ez jelentős többletmunkát jelent 
az osztály számára. Vagyoni helyzet tekintetében jelentős változások történtek az elmúlt 
évben. Ebből a legkiemelkedőbbek a beruházások megvalósulása. Három nagy projekt 
valósult meg, amelynek a nagytöbbsége a tavalyi év végén fejeződött be, ezért aktiválása erre 
az évre is áthúzódott. A START munkának köszönhetően jelentős a járművek változása, 
illetve az egyéb felújítások is a munkaprogram eredménye. A víziközmű-vagyon egy része 
visszakerült az önkormányzathoz. Ezekben a vagyonelemekben növekedés következett be. Az 
ezzel összefüggő minden változás átvezetésre került. A vagyoni helyzetre jelentős hatással 
volt a 70%-os konszolidáció. Ennek következtében az önkormányzat kötelezettségei mind a 
működési hitelekben, mind pedig a kötvényben jelentős mértékben csökkentésre kerültek. A 
kötelezettségek 2,3 milliárd forintról 837 millió forintra csökkentek. A működési bevételeknél 
megvizsgálva jellemző, hogy a város összességében 9,2%-kal magasabb volt az eredetileg 
tervezetnél. Az adóbevételek is 8,3%-kal magasabb mértékben realizálódtak. Sajnos 
adóhátralékok is vannak. Kis mértékben, de ezek is növekedtek. Jellemzően az önkormányzat 
gazdálkodására az „óvatos tervezés” hívei, és már az idei költségvetés tervezésekor is, annak 
ellenére, hogy látták a tényszámokat, egy nagyon visszafogott adóbevétellel számoltak. Tehát 
lényegesen csökkentett, 527 millió forint volt a tavalyi évben realizálódott bevételük. Ebből 
figyelembe véve a testület által hozott adócsökkentési politikának az eredményét a 
kommunális adó, a telek- és építményadó tekintetében nem jelentene 130 millió forintos 
csökkenést, de a költségvetés egyensúlya bármilyen esemény bekövetkeztében biztosított 
legyen, egy nagyon alacsony adóbevétellel, 400 millió forinttal számoltak az éven. A 
következő, amely jelentősen befolyásolta az önkormányzat gazdálkodását, a nagyon magas 
összegű kiegészítő támogatás. 485 millió forint érkezett ezen a jogcímen a tavalyi évben. Ez 
kettő ütemben, augusztusban 85 millió forintos rendkívüli támogatásként, illetve az 
önkormányzat pályázatának eredménye képpen 400 millió forint kiegészítő támogatás 
érkezett decemberben. További nagyobb összegű támogatás, ami az eredeti tervekhez képest 
növekedést jelent, ez a szerkezet átalakítási tartalékból megkapott működési támogatások, 
amelynek egy jelentős része a konszolidáció eredményeként a rövidlejáratú hitel kiváltása. 
Egyéb, a tavalyi évben feladatfinanszírozási rendszerben az év közben felmerülő problémák 
orvoslására igyekezett év közben mind a gyermekétkeztetés, mind a szociális feladatok 
ellátására több 10 millió forintos támogatást kaptak. Tavalyi év decemberében 
kormányhatározat alapján 100 millió forintot kapott az önkormányzat, de ennek elköltése csak 
ebben az évben lesz, ezért ez az idei költségvetésben szerepel. Áthozott pénzeszközként 
fedezetül szolgál az idén megvalósuló fejlesztésekre. Tavaly az egyensúly fenntartása 
érdekében volt ingatlanértékesítés betervezve, egy sem valósult meg, de nem is volt szükség a 
költségvetés egyensúlyához. Látható a táblázatokból, hogy több, mint 350 millió forint 
pénzkészlettel zárták a tavalyi évet. A pénzmaradvány a passzív, és aktív elhatárolás 
következtében a 260 millió forintot meghaladja. A kiadások és a bevételek megosztását 
összefoglalta még eredeti módosított és teljesítés szemléletében is a zárszámadásban. A 
megoszlásokat próbálta feltüntetni, hogy hogyan változtak az eredeti tervhez képest a 
teljesítések. Az látszik, hogy a szociális és a személyi kiadások emelkedtek, ennek egyik 
legfőbb oka a személyi kiadásoknál a START munka, amely az eredeti költségvetésbe az 
akkor alá nem írt szerződések hiányában még nem került be. Az év közbeni módosított 
előirányzatban már szerepel, és a teljesítésben is. Dologi kiadások emelkedéséről már szólt, 
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miszerint a szállítói tartozások kifizetésre kerültek a tavalyi év végéig. A korábbi évek 250 
millió forintos szállítói tartozásait, mintegy 84 millió forintra sikerült leszorítani, amiből 
nagyon nagy összeg a pályázatokhoz kapcsolódó szállítói finanszírozások, amelyek 
áthúzódtak a januári évre. Decemberben az önkormányzati kötelezettségeket igyekeztek 
teljesíteni. Azok a tételek húzódtak át január, február hónapra, amelyek esetleg bármilyen 
egyeztetést igényeltek. Decemberben három hét csak arról szólt, hogy a felgyülemlett több, 
mint 3-4 éves tartozásokat kiegyenlítsék. Ez nagyon nagy egyeztető munkát is igényelt, mert 
időközben voltak cégek, amelyek megszűntek, vagy átalakultak, bankszámlaszám változott. 
Az egyeztetések megtörténtek, a teljesítés végbement. A Városüzemeltető és a Városgazda 
Kft. tartozását is igyekeztek a lehető legkisebb mértékre szorítani. A testület által 
megszavazott támogatás növekedésével volt biztosított az a fedezet, amelyből kifizették a 
szállítói tartozásokat, ezzel jelentősen lecsökkentsék. A bevételek tekintetében a legnagyobb 
az állami támogatás növekedése. 2,2 millió forinttal tervezték az eredeti előirányzatban, és 
több, mint 3 milliárd lett a teljesítése ennek a támogatásnak. Ebben mind működési, mind 
felhalmozási célú pénzeszközök is benne vannak. A táblázatok nagyon részletesek. Aki 
követte a költségvetést, és annak módosításait láthatja, hogy pontosan ugyanolyan 
struktúrában készítették el a zárszámadást.  
 
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének beszámolóját átvizsgálta, és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a rendelet-tervezetet, és a határozati javaslatot.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, és a határozati javaslatot. 
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő: Nagy lélegzetű az anyag, amelynek fő irányvonala, hogy a város 
adósságállománya nagymértékben lecsökkent, mondhatni, megszűnt. Ezzel kapcsolatban már 
kifejezték megelégedettségüket. Sajnos ez az adósságállomány az országból nem tűnt el. A 
legutóbbi statisztikai adatok szerint az ország adósságállománya soha nem látott 
magasságokba emelkedett. Az elemzők szerint az önkormányzatoktól való adósságátvállalás 
következtében. Úgy gondolja, mindenkinek arra kell majd számítani, hogy ezt majd meg kell 
fizetni valamennyiüknek, tehát a város lakóinak az országos adósságból ráeső állományt. Ez 
valamelyest beárnyékolja az eredményt, de örüljenek, hogy a városból eltűntek a csúnya 
számok. Az, hogy hogyan lesz ennek a fedezete előteremtve nem tudja, de hogy nem ússzák 
meg, az biztos. A zárszámadással összefüggésben a 8/2. és a 8/3. számú mellékletekben 
beruházásokról szóló összegzés van. Ismerteti, mennyi volt a bevétele, illetve a kiadása 
ezeknek. Ez alapján az derült ki, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kiadásai közel 20 
millió forinttal meghaladták azokat a bevételeket, amelyek fedezetéül szolgáltak. Ugyanez 
érvényes az árvízi beruházásnál. Közel 9 millió forint a többletkiadás. Az iskola, óvoda 
beruházás esetében viszont kiadás megtakarítás, többletbevétel mutatkozik, mint amennyi a 
ténylegesen ráköltött pénz volt. Ezek okára kíváncsi. A 3.6.1. számú táblázatban a 
támogatások szerepelnek. Ebben az egyházak támogatása nulla. Emlékei szerint a 
költségvetés tárgyalása során szavaztak meg bizonyos összeget az egyházak javára. Mi ennek 
az oka? Egyéb szervezetek támogatásánál 37 millió forint volt az előirányzat, a teljesítés 
pedig 4,7 millió forint. Az előterjesztés szakmailag hű képet mutat a város gazdálkodásáról, 
de a megértése türelmet és időt igényel.  
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Az önkormányzati adósság nem növelte az államadósságot, 
mert az mindig is a része volt. Az államháztartásnak alrendszere az önkormányzat, tehát ez 
már benne volt a magyar államadósságban. Abból a szempontból rövidlátók kell legyenek, 
hogy Szerencs város 2013. évi zárszámadásával kapcsolatban fejtsék ki véleményüket, 
álláspontjukat. A zárszámadás nem csak egy év változásait mutatja be, hanem azt a 
folyamatot, ami 2010-től a jelenlegi önkormányzat működési időszakának jellemzője volt. 
Ilyen értelemben 2013. december 31-e egy folyamatnak a lezárulta. A már idézett tanulmány 
a 2007-2011 közötti időszakra vonatkozóan azt rögzítette, hogy Szerencs Város 
Önkormányzatának pénzügyi egyensúlya a vizsgálat tárgyát képező öt évben, és ezt 
megelőzően is folyamatosan gyengül. Az elkövetkezendő évek pénzügyi mozgástere szinte 
teljes mértékben beszűkült. A fizetőképesség megóvása érdekében már így is borotvaélen 
táncol, egyes területeken az alapszolgáltatások tényleges fenntarthatósága is komoly 
veszélybe került. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat jelenlegi 
eladósodásához a központi támogatási normatívák folyamatos kiegészítésének kényszere, 
illetve az önkormányzat bevételi lehetőségeit meghaladó fejlesztések, beruházások vezettek. 
A beruházások többsége nagy összegű kiadásokat generált (uszoda, fürdő, a város 
kapuzatának üzemeltetése). Ezek olyan mértékű kötelezettséget jelentenek a város számára, 
amelynek pénzügyi terheinek növekedése, azok átrendezése, például az üzleti szemlélet 
fokozott erősítése nélkül elképzelhetetlen. Például, - ebben nem szerepel - a Bajcsy-Zsilinszky 
utca rekonstrukciója is jócskán megemelte az önkormányzat pénzügyi kötelezettségeit, mert 
úgy lett bevállalva ez a beruházás, hogy a pályázattal megnyert önerőn felül – és ez 
többszöröse az önerőnek – egyetlen fillér sem volt a város kasszájában. Ennek az volt a 
következménye, hogy a 2007 évi adatokhoz viszonyítva 2011-re közel 15-szörösére 
emelkedett a szállítókkal szembeni kötelezettségek összege, mely a fizetési morálról negatív 
képet mutat. Mindezekből látszik, hogy saját erőből Szerencs Város Önkormányzata nem 
tudott volna kilábalni. Akármilyen takarékossági intézkedéseket tettek volna, ami egyébként 
az intézményhálózat működtetését nem igazán érintette, ez a város ma is abban a helyzetben 
lenne, és igaz, még mindig vannak olyan önkormányzatok, akik adóssággal küzdenek. Nem 
általános, hogy egy önkormányzat megkapja azt a lehetőséget, hogy a feladatai ellátásához 
szükséges pénzügyi biztonságot különböző pályázati forrásokból tudja biztosítani. Felolvas 
egy cikket eladósodott falusi önkormányzatról, ahol alpolgármester vezeti az önkormányzatot. 
Azt kéri a Pénzügyi Osztálytól, néhány számadatot állítson össze, hogy tisztán lássanak. 
Tudják meg azt, hogy például a város önkormányzatának a deviza alapú hitelei, nemcsak a 
kötvény, hanem az autóvásárlások, mennyibe került a város költségvetésében összesen? Erről 
keveset beszélnek, hogy három éven keresztül ez az önkormányzat, még ha kevesebbet is, de 
törlesztett. Nem kevés forrást elvonva a város működtetésének, fejlesztésének lehetősége elől. 
Ugyanígy a Bajcsy-Zsilinszky utcának is szeretné tudni a végső egyenlegét. Mennyit fizettek 
ki kamatokra, mert nem tudták fizetni a számlákat? Amikor a Bajcsy-Zsilinszky utca 20 
milliós tartozása miatt fizetési meghagyást kezdeményeztek az önkormányzattal szemben. A 
fizetési meghagyás kibocsátásának a közjegyzői költsége 300 ezer forint volt, amelyet szintén 
az önkormányzatnak kellett megfizetni. Ezek nem szerepelnek a táblázatokban, de sok ilyen 
„apró” költségek voltak, amelyek nagyságrendileg viszont jelentős kiadást jelentett.   
 
Kiss Attila alpolgármester: Most nem az ország adósságállományáról, hanem a város 
zárszámadásáról van szó. Szerinte legyenek annyira lokálpatrióták, hogy örüljenek a pénzügyi 
egyensúlynak, és a tavaly volt 351 millió forint záró pénzkészletüknek. Örüljenek a 
módosított pénzmaradvány összegének a 268 millió forintnak. Örüljenek annak, hogy a 
korábban leírt mozgástér hiány helyett komoly pénzügyi, gazdasági mozgástere van a 
városnak.  
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Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzati adósságállomány mindig beleszámított az 
állam adósságállományába, de nem emiatt nőtt meg, hanem a forint árfolyam ingadoztatása 
miatt. Amit az osztályvezető ismertetett azt mutatja, hogy az adósságkonszolidáció az a 
megmaradt – ugyanis az önkormányzat előtte visszafizetett több száz millió forintos  hitelt -  a 
hitelállomány 2,8 milliárd forintot tett ki, abból 2,3 milliárd maradt az államadósság 
szempontjából elszámolható körben. Az önkormányzat a kifizetetlen számlákat abból a 400 
millió forintból fizette nagyrészt vissza, amit a kormányzat ezért adott. Ami viszont 
megmaradt az önkormányzat számára viszonylagos mozgásteret ad, az a takarékoskodásból 
származik. Tehát igaz, hogy a hatalmas adósságot nem lett volna képes az önkormányzat saját 
erőből finanszírozni, de az is igaz, hogy az a fajta gondolkodásmód és gazdálkodási folyamat 
ment volna tovább, amely korábban jellemző volt, akkor most hasonló cipőben járnának, mint 
az az önkormányzat, amely az újságcikkben szerepelt. A kormányzat figyelte a működést, és 
ha nem teszik meg azokat a lépéseket, amelyek a takarékoskodás irányába mutatnak, akkor 
nem nyújtanak segítséget. Köszöni mindenki munkáját, amely nagyszabású volt. 
 
Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: A projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások 
a 8. számú perezett táblázatokban szerepelnek, és csak a 2013-ban teljesített bevétel és kiadás. 
A szöveges bemutatásban utalt arra, hogy ezek a pályázatok az elmúlt évben fejeződtek be, de 
a pénzügyi kifizetések, például az óvodánál, csak januárban történt meg a kifizetési kérelem 
jóváhagyása és maga a kifizetés. A táblázat tehát csak a 2013. január 1. és a december 31. 
közötti megvalósult pályázatokat tartalmazza. Ez nem a projekt teljes költségvetése, hanem a 
2013-ban megvalósult bevétele és kiadása. Ez majd csak akkor nyújt teljes képet, ha az 
érintett éveket (2012, 2013, 2014 év) láthatják. Mindhárom pályázat átnyúlt erre az évre. 
Például az árvizes pályázat utolsó 8 millió forintja ezen a héten jött meg. A csapadékvizesnél, 
és az óvodánál szintén áthúzódás van. Az óvoda esetében még mindig van egy 23 millió 
forintos EU önerő alap, amely még nem érkezett meg. Az utolsó nagy összegű, 102 millió 
forintos szállítói számlának a rendezése is 2014 januárjában történt meg a szállítói 
finanszírozás keretében. Az egyházak esetében tudomása szerint az együttműködési 
szerződések nem kerültek megkötésre, de úgy gondolja, hogy ezeket a támogatásokat az 
önkormányzat biztosítani fogja. Az egyéb támogatások esetében csupán az az eltérés, hogy 
máshol kerülnek feltüntetésre. A Bajcsy-Zsilinszky utca fejlesztése a 3.9. számú táblázatban 
most is benne van. 2013-ban közel 13 millió forintjába került az önkormányzatnak. A 300 
ezer forintos közjegyzői tartozást, egyeztetést követően, 2014 januárjában fizették ki. A kért 
kimutatásokat el fogják készíteni. 2010-től törlesztik a kötvényt, az eddigi törlesztés 
meghaladja a 270 millió forintot. Egy évben a tőke és kamattörlesztés összege meghaladta a 
85 millió forintot. De ezen a 270 millió forinton túl vannak a lízingek, amelyek szintén több 
millió forintot tettek ki. Ennek a számnak a végösszege mindenképpen 300 millió forint felett 
van. Az elmúlt év gazdálkodásának eredményeképpen kiemeli, hogy megszabadultak a 
folyószámla és munkabérhitel kamatától, amely az elmúlt négy évben meghaladta a 130 
millió forintot.  
 
Koncz Ferenc polgármester megköszönve a tájékoztatást, további kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Döntési javaslat: 
 

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2014. (….) 



 32 

ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E 
 

a 2013. évi zárszámadásról 
 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, tekintettel 
továbbá Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) rendeletére - 
a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadását: 
      3.973.475 eFt költségvetési bevétellel 
      3.644.140 eFt költségvetési kiadással 
állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételben 60.000 eFt hitel és kölcsön felvétele, valamint 35.678 
eFt előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel.  
 
(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadásban 195.602 eFt hiteltörlesztés és 30.412 eFt összegű 
hosszú lejáratú hiteltörlesztés és kötvénytörlesztés szerepel. 
 

3. § 
 

A 2013. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  

4. § 
 

(1) A 2013. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 
2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.1, 2.10.1.2, 2.10.2, 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.3, 2.10.3.1, 
2.10.3.2, 2.10.4, 2.10.4.1, 2.10.4.2,. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
(2) A 2013. évi kiadásokat összesítve a 3. számú melléklet, az önkormányzati kiadásokat a 3.1., 3.1.1., 
3.1.2., a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2., 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. számú 
mellékletek tartalmazzák. A költségvetési szervenkénti kiadásokat a 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, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2. számú mellékletek tartalmazzák.  
 
(3) A működési célú költségvetési támogatásokat államháztartáson belülre a 3.4., a felhalmozási célú 
költségvetési támogatásokat államháztartáson belülre a 3.5., a működési célú költségvetési 
támogatásokat államháztartáson kívülre a 3.6., a szervezetek támogatását a 3.6.1., a fejlesztési célú 
költségvetési támogatásokat államháztartáson kívülre a 3.7., a szociális kiadásokat a 3.8. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
 

5. § 
 

A beruházási kiadásokat feladatonként a 3.9. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

A felújítási kiadások célonkénti részletezését az 3.10. számú melléklet tartalmazza, a pénzügyi 
befektetések teljesítését a 3.11. számú melléklet tartalmazza. 
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7. § 
 
A céltartalék célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 
8. § 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát az 5. számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves 
létszámát az 5.1. számú melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 

„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válik, 
vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével” című kimutatást a 6. 
számú melléklet tartalmazza.  

10. § 
 
A közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8/1., 8/2., 8/3., 8/4. számú 
mellékletek tartalmazzák.  
 

11. § 
 
(1) A vagyonkimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) A részesedések állományát névértéken a 11. számú melléklet, az értékpapírok állományát 
névértéken a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 13. számú melléklet, a 2013. évi pénzforgalmat a 14. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
12. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

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 

9/2014. (IV.29.) 
 

ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E 
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a 2013. évi zárszámadásról 

 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi 
zárszámadásáról, tekintettel továbbá Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) rendeletére - a következőket rendeli e: 
 

1.§ 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi 
zárszámadását: 
      3.973.475 eFt költségvetési bevétellel 
      3.644.140 eFt költségvetési kiadással 
állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételben 60.000 eFt hitel és kölcsön felvétele, 
valamint 35.678 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel.  
 
(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadásban 195.602 eFt hiteltörlesztés és 30.412 eFt 
összegű hosszú lejáratú hiteltörlesztés és kötvénytörlesztés szerepel. 
 

3. § 
 

A 2013. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  

4. § 
 

(1) A 2013. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.1, 
2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.10, 2.10.1, 2.10.1.1, 2.10.1.2, 2.10.2, 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.3, 
2.10.3.1, 2.10.3.2, 2.10.4, 2.10.4.1, 2.10.4.2,. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
(2) A 2013. évi kiadásokat összesítve a 3. számú melléklet, az önkormányzati kiadásokat a 
3.1., 3.1.1., 3.1.2., a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2., 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3. számú mellékletek tartalmazzák. A költségvetési szervenkénti kiadásokat a 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, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2. számú 
mellékletek tartalmazzák.  
 
(3) A működési célú költségvetési támogatásokat államháztartáson belülre a 3.4., a 
felhalmozási célú költségvetési támogatásokat államháztartáson belülre a 3.5., a működési 
célú költségvetési támogatásokat államháztartáson kívülre a 3.6., a szervezetek támogatását a 
3.6.1., a fejlesztési célú költségvetési támogatásokat államháztartáson kívülre a 3.7., a 
szociális kiadásokat a 3.8. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

5. § 
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A beruházási kiadásokat feladatonként a 3.9. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

A felújítási kiadások célonkénti részletezését az 3.10. számú melléklet tartalmazza, a pénzügyi 
befektetések teljesítését a 3.11. számú melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 
A céltartalék célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 
8. § 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát az 5. számú melléklet, a 
közfoglalkoztatottak éves létszámát az 5.1. számú melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 

„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető 
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 
összegével” című kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.  

10. § 
 
A közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8/1., 8/2., 8/3., 8/4. 
számú mellékletek tartalmazzák.  
 

11. § 
 
(1) A vagyonkimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) A részesedések állományát névértéken a 11. számú melléklet, az értékpapírok állományát 
névértéken a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
(4) A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 13. számú melléklet, a 2013. évi pénzforgalmat a 
14. számú melléklet tartalmazza. 

12. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a 2013. évi egyszerűsített beszámolót.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának elfogadása  
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs 
Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja.  
 
Ezen határozat mellékletét képez:  

- az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet) 
- az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet) 
- az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő záradékkal 
ellátott 2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az Állami 
Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.  
 
Felelős:  polgármester, jegyző  
Határidő:  2014. június 30.  

1. számú melléklet 

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 

# Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 

1 2 3 4 

  ESZKÖZÖK     

01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/33 8 131 678 8 973 657 

02 I. Immateriális javak 01/07 2 481 111 

03 II. Tárgyi eszközök 01/16 5 979 618 6 484 637 

04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 164 943 91 607 

05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 1 984 636 2 397 302 

06 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 359 961 700 206 

07 I. Készletek 01/40 387 299 

08 II. Követelések 01/52 291 758 341 261 

09 III. Értékpapírok 01/59 0 0 

10 IV. Pénzeszközök 01/68 58 187 353 161 

11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 9 629 5 485 

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 8 491 639 9 673 863 

  FORRÁSOK     

13 D.) Saját tőke összesen 01/85 6 148 052 8 564 734 

14 1. Tartós tőke 01/78 5 153 588 5 153 079 

15 2. Tőkeváltozások 01/81 994 464 3 411 655 

16 3. Értékelési tartalék 01/84 0 0 

17 E.) Tartalékok összesen 01/101 31 629 271 681 

18 I. Költségvetési tartalékok 01/93 31 629 271 681 
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19 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 0 0 

20 F.) Kötelezettségek összesen 01/146 2 311 958 837 448 

21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110 1 662 851 96 869 

22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138 612 617 653 614 

23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145 36 490 86 965 

24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147 8 491 639 9 673 863 

 
2. számú melléklet 

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 

# Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 5 

01 Személyi juttatások 528 483 814 149 806 319 

02 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

141 387 198 590 193 500 

03 Dologi kiadások 712 392 1 113 082 988 417 

04 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 48 200 48 184 

05 Államházt-on kívülre végleges működési 
pénzeszközátadások 

174 999 300 000 249 456 

06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 870 133 445 116 676 

07 Felújítás 0 2 820 2 826 

08 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 1 218 720 1 133 178 1 014 040 

09 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb 
támogatás 

0 0 0 

10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási 
pénzeszközátadások 

12 200 3 000 2 736 

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 120 116 

13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (01+...+12) 

2 848 051 3 746 584 3 422 270 

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 067 30 412 30 412 

15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 150 000 195 602 195 602 

16 -15-ből likvid hitelek kiadása 0 0 0 

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 

18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 0 
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19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 3 000 0 0 

20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(14+15+17+18+19) 

179 067 226 014 226 014 

21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) 3 027 118 3 972 598 3 648 284 

22 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -4 144 

24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 3 027 118 3 972 598 3 644 140 

25 Működési bevételek 181 636 198 967 198 322 

26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 454 357 928 745 880 678 

27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz 
átvétel 

0 1 119 1 369 

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 562 852 551 764 551 438 

29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 486 925 527 707 527 382 

30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb 
támogatások 

1 184 060 785 682 785 682 

31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i 
pénzeszközátvételek 

0 2 186 2 186 

32 Támogatások, kiegészítések 621 995 1 408 472 1 408 472 

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 621 995 1 408 472 1 408 472 

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 189 

36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) 

3 004 900 3 876 935 3 828 336 

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 60 000 60 000 

39 - 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 

40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 

41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 0 0 0 

42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(37+38+40+41) 

0 60 000 60 000 

43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 3 004 900 3 936 935 3 888 336 

44 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 218 35 663 35 678 

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 49 461 

46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 3 027 118 3 972 598 3 973 475 
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47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-
13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI 
TÖBBLET(+)] 

156 849 130 351 406 066 

48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT 
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT 
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 

179 067 166 014 441 744 

49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-
20) 

-179 067 -166 014 -166 014 

50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EGYENLEGE (45-23) 

0 0 53 605 

 
3. számú melléklet 

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 

# Megnevezés Előző évi 
beszámoló záró 

Tárgy évi beszámoló 
záró 

1 2 3 4 

01 Záró pénzkészlet 29/4 57 903 351 560 

02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7 0 0 

03 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl 
(+,-) 29/16 

-26 274 -79 879 

04 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19 0 0 

05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási 
maradványa (-) 29/20 

0 0 

06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 
29/21 

31 629 271 681 

07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26 0 -2 880 

08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27 0 0 

09 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28 31 629 268 801 

10 Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. 
összeg 29/29 

0 0 

11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel 
(+,-) 29/30 

0 0 

12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 
29/31 

31 629 268 801 

13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított 
pénzmaradvány 29/32 

0 0 

14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 35 670 40 585 
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29/33 

15 12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36 0 228 216 

 
 
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:  
 
84/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját 
elfogadja.  
 
Ezen határozat mellékletét képez:  

- az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet) 
- az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet) 
- az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő 
záradékkal ellátott 2013. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az 
Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.  
 
Felelős:  polgármester, jegyző  
Határidő:  2014. június 30.  

1. számú melléklet 

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 

# Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 

1 2 3 4 

  ESZKÖZÖK     

01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/33 8 131 678 8 973 657 

02 I. Immateriális javak 01/07 2 481 111 

03 II. Tárgyi eszközök 01/16 5 979 618 6 484 637 

04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 164 943 91 607 
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05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 1 984 636 2 397 302 

06 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 359 961 700 206 

07 I. Készletek 01/40 387 299 

08 II. Követelések 01/52 291 758 341 261 

09 III. Értékpapírok 01/59 0 0 

10 IV. Pénzeszközök 01/68 58 187 353 161 

11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 9 629 5 485 

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 8 491 639 9 673 863 

  FORRÁSOK     

13 D.) Saját tőke összesen 01/85 6 148 052 8 564 734 

14 1. Tartós tőke 01/78 5 153 588 5 153 079 

15 2. Tőkeváltozások 01/81 994 464 3 411 655 

16 3. Értékelési tartalék 01/84 0 0 

17 E.) Tartalékok összesen 01/101 31 629 271 681 

18 I. Költségvetési tartalékok 01/93 31 629 271 681 

19 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 0 0 

20 F.) Kötelezettségek összesen 01/146 2 311 958 837 448 

21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110 1 662 851 96 869 

22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138 612 617 653 614 

23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145 36 490 86 965 

24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147 8 491 639 9 673 863 

 
2. számú melléklet 

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 

# Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1 2 3 4 5 

01 Személyi juttatások 528 483 814 149 806 319 

02 Munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

141 387 198 590 193 500 

03 Dologi kiadások 712 392 1 113 082 988 417 

04 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb 0 48 200 48 184 
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támogatás 

05 Államházt-on kívülre végleges működési 
pénzeszközátadások 

174 999 300 000 249 456 

06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 870 133 445 116 676 

07 Felújítás 0 2 820 2 826 

08 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 1 218 720 1 133 178 1 014 040 

09 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb 
támogatás 

0 0 0 

10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási 
pénzeszközátadások 

12 200 3 000 2 736 

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 120 116 

13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 

2 848 051 3 746 584 3 422 270 

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26 067 30 412 30 412 

15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 150 000 195 602 195 602 

16 -15-ből likvid hitelek kiadása 0 0 0 

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
kiadásai 

0 0 0 

18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok 
kiadásai 

0 0 0 

19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 3 000 0 0 

20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(14+15+17+18+19) 

179 067 226 014 226 014 

21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20) 3 027 118 3 972 598 3 648 284 

22 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 

23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 -4 144 

24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23) 3 027 118 3 972 598 3 644 140 

25 Működési bevételek 181 636 198 967 198 322 

26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb 
támogatás 

454 357 928 745 880 678 

27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz 
átvétel 

0 1 119 1 369 

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 562 852 551 764 551 438 
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29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 486 925 527 707 527 382 

30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb 
támogatások 

1 184 060 785 682 785 682 

31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i 
pénzeszközátvételek 

0 2 186 2 186 

32 Támogatások, kiegészítések 621 995 1 408 472 1 408 472 

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 621 995 1 408 472 1 408 472 

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 189 

36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35) 

3 004 900 3 876 935 3 828 336 

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 60 000 60 000 

39 - 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 

40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
bevételei 

0 0 0 

41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok 
bevételei 

0 0 0 

42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(37+38+40+41) 

0 60 000 60 000 

43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 3 004 900 3 936 935 3 888 336 

44 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 218 35 663 35 678 

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 49 461 

46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45) 3 027 118 3 972 598 3 973 475 

47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE 
(36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-
),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 

156 849 130 351 406 066 

48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL 
KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-
22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-
),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 

179 067 166 014 441 744 

49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE 
(42-20) 

-179 067 -166 014 -166 014 

50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK 0 0 53 605 
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EGYENLEGE (45-23) 

 
3. számú melléklet 

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 

# Megnevezés Előző évi 
beszámoló záró 

Tárgy évi beszámoló 
záró 

1 2 3 4 

01 Záró pénzkészlet 29/4 57 903 351 560 

02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7 0 0 

03 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. 
összev.záróegyenl (+,-) 29/16 

-26 274 -79 879 

04 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 
29/19 

0 0 

05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási 
maradványa (-) 29/20 

0 0 

06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 
29/21 

31 629 271 681 

07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26 0 -2 880 

08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27 0 0 

09 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28 31 629 268 801 

10 Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra 
felhaszn. összeg 29/29 

0 0 

11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján 
mód.tétel (+,-) 29/30 

0 0 

12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 
29/31 

31 629 268 801 

13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított 
pénzmaradvány 29/32 

0 0 

14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt 
pénzmaradvány 29/33 

35 670 40 585 

15 12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36 0 228 216 

 
 

6. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadására  

 
Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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(dr. Takács István képviselő távozik az ülésről, a testület létszáma: 7 fő)  
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti Takács M. István ügyvezetőt, Fekete Tibor 
könyvvizsgálót, és Nyiriné Bárdosi Máriát, a Kft. könyvelőjét.  
 
Takács M. István ügyvezető nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos előterjesztéshez. 
Ismerteti, hogy a beszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta, aki elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Tibor könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Kft. 2013. évi beszámolóját. Az 
árbevétel 65%-ban fedezte a kiadásokat, szemben az előző évivel, amikor 62% volt ez az 
arány. A költségek 1,3%-ban nőttek. A számadatok azt bizonyítják, hogy hatékony 
gazdálkodást sikerült az elmúlt évben elérni azzal együtt, hogy a mérleg szerinti eredmény az 
előző évihez hasonlóan nulla forint.  
 
Nyiriné Bárdosi Mária könyvelő szintén elismerően szól a Kft. gazdálkodásáról.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő: Elismerését fejezi a gazdálkodás vonatkozásában, hiszen egy 
ügyvezetőnek népszerűtlen intézkedéseket is fel kell vállalnia, de mindezek ellenére az 
eredmények őt igazolják. Ésszerűnek tartaná egy teljesítményalapú érdekeltségi rendszer 
kialakítását.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő köszöni, hogy hat orvosi rendelőt felújítottak, és kiemeli a 
konyhai működést, amely jó színvonalú. Gratulál a cég működéséhez.  
 
Visi Ferenc képviselő szintén gratulál az eredményekhez.  
 
Heves János képviselő arra kíváncsi, hogy az 5% árbevétel növekedés miből származik? 
Ennek ellenére az eredmény nulla, mint ahogyan a könyvvizsgálótól is elhangzott. A Kft-hez 
tartozó telephelyeken közfoglalkoztatottak is dolgoznak nulla, vagy nagyon kis 
költségráfordítással. Úgy gondolja, hogy ez nagy segítség a cég számára, hiszen piaci alapon 
foglalkoztatott munkavállalók mellett nem tudták volna ezt az eredményt elérni. Az adatok 
között szerepel a Szerencsi Hírek, amelynek a kézbesítését a hivatal dolgozói végzik, úgy 
gondolja, ezek a közcélú foglalkoztatottak. Így lehet nulla a kézbesítés díja. A beszámolóban 
nincs szó a televízió működtetési költségeiről, vagy legalábbis külön soron nem szerepel. Az 
összköltségben milyen szerepet játszik ez a műsorszolgáltató?  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A költség hatékony gazdálkodás annak is köszönhető, hogy 
a bér oldalon is van visszafogottság, tehát azok nem nőttek. Többek véleménye az, hogy egy 
város attól város, hogy sok intézményt tart fenn, és sok adósságot halmoz fel annak 
működtetése érdekében. Van-e arra lehetőség, hogy a városi tanuszodát a KLIK működtesse, 
mint ahogyan például Göncön? Az esetlegesen így felszabaduló forrásokat a működtetésre 
lehetne fordítani.  
 
Takács M. István ügyvezető megköszöni az elismerő szavakat, és megragadja az alkalmat 
arra, hogy nyilvánosan is megköszönje kollégái munkáját, akik nélkül a beszámoló 
eredményei nem születhettek volna meg. Köszönetet mond továbbá a szállítók türelméért, 
akik hosszú ideig hiteleztek, és így a cég működni tudott. A 2012-es év a túlélés, a 2013-as év 
pedig a megmaradás éve volt. Ezek nem voltak könnyű évek. A kérdésekre válaszolva 
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ismerteti, hogy az árbevétel növekedést a forgalomnövekedés generálta. Ezért tettek olyan 
intézkedést, hogy a Fürdő és Wellnessházban, valamint a konyhai működésben profitálni 
tudtak. Jelenleg 26 fő közmunkás dolgozik a cégnél, de ez nem új keletű dolog, hiszen mindig 
is voltak. A két cégnél a munkák nagy része közmunkásokkal van megoldva. A Szerencsi 
Hírek és a televízió „kettő az egyben” működik. 2008-2009-es adatot ismertet az 
önkormányzat éves beszámolójából: Akkor még külön-külön működött a szolgáltatás. A 
támogatás mértéke 2008-ban 24.837 eFt volt, 2009-ben 20.312 eFt volt. Ehhez képest a 2010-
2013-as évek között fele ennyi volt a támogatás mértéke. Ez önmagáért beszél. A cégnél 
többnyire minimálbérért dolgoznak. Január 1-jétől volt bérnövekedés az elvárt bérnövekedés 
keretében, majd március 1-jétől volt 10-15%-os bérnövekedés. A cafeteria is minden 
hónapban ki van fizetve, amely plusz jövedelem. Az uszodával kapcsolatban úgy gondolja, 
nincs olyan, aki egy veszteséges intézményt átvállalna és üzemeltetne. Szerinte a KLIK 
irányába mozdulni nem megoldott. A megoldás az lehetne, ha a környező iskolák tanulói 
testnevelés óra keretében igénybe vennék az uszoda szolgáltatásait, ezáltal növekedne a 
bevétel. Mint a beszámolójában is említette, a befektetett munka hatása csak a későbbiekben 
lesz érezhető. Ez most még csak egy kis szelet ahhoz képest, ami a 2014-es évben 
keletkezhet, mert ez évet valós nullás számmal kezdték, vagyis nincs tartozásuk. Ez már 
önmagában is sokkal jobb feltételt biztosít. A tavalyi évből adódóan 5,5 millió forintos 
szállítói tartozásuk van, amit késedelmi kamat terhel.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Üres kasszával kellett az elmúlt éveket végigcsinálni, ennek 
hatása érezhető volt minden területen, és a feszültségekben. Ez a napi munkavégzésre is 
rányomta a bélyegét. Amikor nincs pénz, akkor hatékonyak a legkevésbé, hiszen plusz 
kamatterhek jönnek. Úgy gondolja az elmúlt évek keserves pillanatait sikerül lassan 
stabilizálni. Az uszodával kapcsolatban az a véleménye, hogy ha már egy gyerek is el tudja 
kerülni a vízibalesetet, hogy megtanul úszni, akkor már megéri az üzemeltetést. Nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy hosszú, közös álom volt, hogy a szerencsi gyerekek mindegyike 
megtanuljon úszni. Az intézményben pedig az utolsó pillanatig is tartották a szolgáltatás 
színvonalát. A közfoglalkoztatottakkal valóban sikerül a költséghatékonyságot növelni, mert 
egy saját cég ilyen körülmények között már bezárt volna.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester a Szerencsi Hírek, mint újság gépjárművének 
futásteljesítménye átlagosan 2006-2010 között kb. 20-21 ezer kilométer volt éves szinten, 
televízió nélkül. Ugyanez most kb. 8-8,5 ezer kilométer között van. Éves szinten 12-13 ezer 
kilométerrel csökkent a jármű futásteljesítménye. A költségcsökkenés egyik forrása ez, és úgy 
gondolja, hogy a híranyag minősége, mennyisége nem érezhető ezen a megtakarításon.  
 
Koncz Ferenc polgármester lezárva a napirendi pontot, megköszöni a dolgozók és az 
ügyvezetők munkáját. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2013. évi eredményeiről szóló beszámoló 
elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületes a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
2013. évi eredményeiről készült beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
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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:  
 
85/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2013. évi eredményeiről szóló 
beszámoló elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületes a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. 2013. évi eredményeiről készült beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
 
 

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

 
Előterjesztés: A jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Koncz Ferenc polgármester megadja a szót Tóth István ügyvezetőnek.  
 
Tóth István ügyvezető szerencsésnek tartja a céget, mert nem volt évekre visszamenőleg 
felhalmozott tartozásuk, mert a Kft-nél nincsenek eleve veszteségre ítélt tevékenységek.  
 
Fekete Tibor könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a cég 2013. évi beszámolóját. A Kft. 
árbevétele kétszeresére, a költségek pedig 3%-kal nőttek. A közmunkások bére a költségek 
között megjelenik, és a támogatások között elszámolják a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 
kapott támogatások összegét. Ugyanez a helyzet a Városüzemeltetőnél is. A Városgazda Kft-
nél 12 millió forinttal csökkent az önkormányzat és a központi költségvetés által nyújtott 
támogatások együttes összege. A Városüzemeltető Kft-nél 7 millió forinttal. Az eredmény 
nem a támogatásokból javult, hiszen mindkét esetben lényegesen csökkent ez az összeg.  
 
Nyiriné Bárdosi Mária könyvelő: Ez a cég is odafigyel a költségtakarékosságra, a 
kötelezettségek csökkentek, és változott a likviditási helyzet.  
 
Tóth István ügyvezető: A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő elismerően szól a Kft. eredményeiről, és jó dolognak tartja, hogy a 
cég intézni tudja a saját ügyeit, ezzel nem az önkormányzati vezetésnek kell foglalkozni. 
Személyesen tapasztalta, hogy a telephelyen mennyi ötlet megvalósul. Érdemes megnézni a 
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térkő gyártást is. Figyelembe kell venni, hogy a cég élén megfelelő ember van, aki kreatív, és 
megtalálja a megfelelő kapcsolatokat, illetve ápolja is azokat. Úgy gondolja, mindkét cég élén 
megfelelő az ügyvezetés, akik munkáját szakértő könyvvizsgáló és könyvelő segíti.  
 
Visi Ferenc képviselő megköszöni a kormány segítségét.  
 
Heves János képviselő szerint bámulatos a sokszínűség a cég tevékenységében. A kimutatást 
átnézve a bérköltség 50 millió forint az árbevétel 28 millió forint. A nulla eredmény eredője 
az önkormányzati támogatás, és az egyéb bevétel. A konyhakerti növények eladásából, illetve 
a facsemetékből nincs annyi bevétel, amennyi a bérköltséget fedezi. Piaci alapon nem tudna a 
cég működni, és még nem is beszéltek a ráfordítások összegéről. Ezzel nem kisebbíteni 
szeretné a cég munkáját, mert ez velejárója a tevékenységüknek. Valóban igaz, hogy 
kihasználnak minden adódó lehetőséget. A társaság tevékenységéről csak az elismerés 
hangján tud szólni. Elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester örül annak, hogy a hozzászólók elégedettek az ügyvezető 
rátermettségével, kreativitásával, mert egy választás során a sorsa egyetlen szavazaton múlott. 
Akkor nem ezeket a hangokat hallotta, hanem az ellenkezőjét. Mára már bebizonyosodott, 
hogy rossz döntés lett volna, ha az ügyvezetőt más pályára állítják. Remek dolognak tartja, 
hogy a cég valamennyi munkatársának megvan a megfelelő hozzáállása, és nem azon 
gondolkodnak, hogy mit, hogy nem lehet. Viszont voltak nehézségek is, és a „minden szép, és 
minden jó” kifejezést felejtsék el, mert volt olyan, amikor üzemanyagra sem volt pénz. 
Azonban a leglátványosabb javulás eszközoldalról ezen a területen jelenik meg. Már többször 
javasolta, és van ahol jellemző, hogy az ügyvezetőknek menedzser szerződése van, amelyben 
mindkét szerződő fél védve van.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A beszámoló 24. oldalán fel van sorolva, milyen eszközöket 
kapott a Kft, azonban ez a könyveiben nem szerepel, nem a cég tulajdona, mert a START 
közmunkaprogram nyertese az önkormányzat volt. Ettől függetlenül ezeket az eszközöket a 
Városgazda Kft. használja.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő egyetért azzal, hogy a cég eszközparkja dicséretre méltó, de 
ugyanez a minőség a humánerőforrás oldaláról nem mondható el, nagyon nehéz az emberek 
kezelése, és ezen eredmények elérése.  
 
Nyiriné Bárdosi Mária könyvelő: Úgy gondolja, hogy önkormányzati tulajdonú szemmel 
egyformán nézni a két céget nem lehet. A cég nonprofit, a városért, a városlakókért van. 
Abból a bevételből és támogatásból, amit realizálni tudnak, valósítják meg a céljaikat.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A két Kft. a város feladatait oldja meg, amelyet sokkal több 
pénzből is megoldhatnának. Úgy gondolja, a városi intézmények működnek, a sürgős 
beavatkozást igénylő problémákat meg tudják oldani, és ebből a közmunkások is kiveszik a 
részüket, akik értékes munkát végeznek. A városnapi programsorozat keretében például, a 
konyha dolgozói éjszakákig dolgoztak, és remek munkát végeztek. Mindenki kívánságát 
dicséretre méltóan teljesítették. Köszöni mindenki munkáját, Fekete Tibor könyvvizsgáló 
munkájára a jövőben is számítanak. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
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Döntési javaslat: 
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. 
évi mérlegét és beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. december 31-i fordulópontra vonatkozó mérlegét és 
beszámolóját  
- az eszközök és források egyező végösszegével: 45 802 eFt,  
- és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
Felelős:  a Kft. ügyvezetője  
Határidő:  folyamatos 
 
 
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:  
 
86/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit 
Kft. 2013. évi mérlegét és beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2013. december 31-i fordulópontra vonatkozó 
mérlegét és beszámolóját  
- az eszközök és források egyező végösszegével: 45 802 eFt,  
- és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
Felelős:  a Kft. ügyvezetője  
Határidő:  folyamatos 
 
 

8. Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata támogatja a város közigazgatási területén fiatalok, pályakezdők 
lakásépítéssel, lakásvásárlással történő lakástulajdonhoz jutását.  
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Az első lakáshoz jutók támogatását pályázat útján azok a nagykorú, de a 35. életévüket legfeljebb a 
pályázat benyújtása évében betöltő fiatal házaspárok, élettársak, legalább egy gyermeket egyedül 
nevelő szülők, illetve egyedülállók igényelhetik, akik a pályázat benyújtásának időpontjában 5 éve 
szerencsi állandó lakosok. 
 
Támogatásban részesülhet az is, akit az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló bizottsága a 
jogosultságot kizáró körülmények alól felment.  A bizottság döntését kizárólag az éves költségvetésben 
rendelkezésre álló fedezet korlátozhatja. A költségvetésbe erre a célra 2014. évben 2000 e forint került 
beépítésre. 
 
Az első lakáshoz jutók támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megállapításra, 
melynek mértéke 200.000 Ft. 
A polgármesteri hivatal hatósági feladatokat ellátó osztálya gondoskodik a pályázat kiírását követően 
a pályázati hirdetménynek a Szerencsi Hírekben, képújságban, valamint a hivatal hirdetőtábláján való 
közzétételéről. A pályázatok benyújtására a hirdetmény megjelenésétől számítva harminc napos 
határidőt kell biztosítani. A pályázatot az elbíráláshoz szükséges mellékletekkel együtt az e célra 
rendszeresített adatlapon a hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy  
  - a 2014. évi pályázatot kiírni, 
  - a pályázatok benyújtási határidejét 2014. június 5. napjában meghatározni szíveskedjék. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével a pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot 
megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
véleményezte. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát.  
 
Dr. Gál András képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, amely szerint a 
bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A város a legnehezebb időkben is fenntartotta ezt a 
támogatást. Igaz, volt olyan, amikor csak csúszással tudta a támogatási összeget elutalni. Az 
önkormányzatnak két lehetősége volt, vagy eltörli ezt a támogatási formát, vagy ilyen 
kompromisszum árán tudja csak az összeget biztosítani. Mára már mindenkinek ki van fizetve 
a támogatás. Ezúton is elnézést kér a késedelemért.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2014. évi pályázat kiírása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 6/2003. (II.25.) rendeletében foglalt felhatalmazás alapján – az 
Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – megtárgyalta és elfogadta az első 
lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2014. évi pályázat kiírására tett javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2014. június 5. 
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Határidő: a pályázat kiírására           2014. május 5. 
Felelős:    jegyző 
 
 
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:  
 
87/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2014. évi pályázat kiírása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 6/2003. (II.25.) rendeletében foglalt felhatalmazás 
alapján – az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – megtárgyalta és 
elfogadta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2014. évi pályázat kiírására tett 
javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2014. június 5. 
 
Határidő: a pályázat kiírására           2014. május 5. 
Felelős:    jegyző 
 
 
Egyebek 

9. Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Közlöny 2014. évi 41. számában megjelent a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 
támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) alapján a települési 
önkormányzatok támogatást igényelhetnek az állami költségvetésből. A pályázat kondíciói az előző 
évek gyakorlatához képest jelentősen nem változtak. 
 
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzat 2014. június 16. és 2013. augusztus 29. közötti 
időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. Az 
alapanyagot a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben mezőgazdasági őstermelőtől, 
kistermelőtől vagy mikrovállalkozástól, családi gazdálkodótól, szociális szövetkezettől vagy 
közfoglalkoztatás körében az adott településen kell beszerezni vagy önként vállalt önkormányzati 
feladat körében kell megtermeltetni. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi 
összege legfeljebb 440 forint.  
 
Amennyiben a település leghátrányosabb helyzetű valamennyi rászoruló gyermek, míg hátrányos 
helyzet esetén a rászoruló gyermekek 50 %-a erejéig önerő nélkül részesül vissza nem térítendő 
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támogatásban. Szerencs a R. melléklete szerint nem minősül e két kategóriába tartozó településnek, 
így csak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legfeljebb 25%-a után részesülhet 
támogatásban önerő nélkül. 
 
A határidő az igények felmérésére 2014. május 2., az igénylés elektronikus úton történő benyújtására 
2014. május 7., postára adásra 2014. május 8. A határidő jogvesztő. 
 
Szerencsen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermekek száma 396 fő. Az 
előzetes felmérés eredményeként 99 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú 
gyermek részére önerő nélkül vállalható a nyári gyermekétkeztetés. 
Szerencs Város 2014. évi költségvetésében szociális nyári gyermekétkeztetésre előirányzatot nem 
terveztünk. 
 
A R. szabályai értelmében az elbírálás során előnyösebb helyzetbe kerül az az önkormányzat, amely az 
étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, amelynek 
megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja.  
 
Az étkeztetés biztosítása a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. feladata, a lebonyolításban az 
ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkatársai közreműködnek.  
 
A települési önkormányzatot megillető támogatás mértékéről a gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter 2014. június 4. napjáig dönt. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy a támogatás iránti igény benyújtását a támogatni szíveskedjenek. Az előterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, amelyhez nincs módosító 
javaslata.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatás igénylése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, miszerint a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 
támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján az állami költségvetésből a település 
támogatást igényel önerő nélkül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek 25%-át meg nem haladó támogatotti létszám után, a napi egyszeri melegétkeztetés 
biztosítása érdekében.  
 
A Képviselő-testület támogatja a polgármester kezdeményezését, mely szerint az Önkormányzat a 
támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a 
gyermekek számára. 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
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Felelős:   -     polgármester- a támogatási szerződés megkötéséért 
- Pénzügyi, valamint az Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője – a pályázat   

benyújtásával és az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért 
- Alapszolgáltatási Központ Igazgatója és a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 

ügyvezetője – az étkeztetés megszervezéséért és lebonyolításáért 
 
 

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:  
 
88/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatás igénylése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, miszerint a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 
támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján az állami költségvetésből a 
település támogatást igényel önerő nélkül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek 25%-át meg nem haladó támogatotti létszám után, a napi 
egyszeri melegétkeztetés biztosítása érdekében.  
 
A Képviselő-testület támogatja a polgármester kezdeményezését, mely szerint az 
Önkormányzat a támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan 
szabadidős programot biztosít a gyermekek számára. 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
Felelős:   -     polgármester- a támogatási szerződés megkötéséért 

- Pénzügyi, valamint az Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője – a pályázat   
benyújtásával és az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért 

- Alapszolgáltatási Központ Igazgatója és a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. ügyvezetője – az étkeztetés megszervezéséért és lebonyolításáért 

 
 
 

10. Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerületének Igazgatója azzal 
keresett meg, hogy a tankerület fenntartásában működő Szerencsi Középiskolai Kollégium 
intézményvezetői magasabb vezetői pályázat kiírására beérkezett pályázatról – a nemzeti 
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (4) bekezdése alapján – az önkormányzat  Képviselő-
testülete, mint működtető önkormányzat nyilvánítson véleményt. 
 
A Szerencsi Középiskolai Kollégium jelenlegi megbízott igazgatójának a vezetői megbízása, a 
magasabb vezetői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb 
2014. augusztus 15. napjáig szól. 
 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján az Emberi 
Erőforrások Minisztere kiírta a pályázatot az intézményvezetői beosztás ellátására. A pályázat 
benyújtási határideje 2014. április 18. napján lejárt. Egyetlen pályázat érkezett, melynek benyújtója 
Tóthné Nagy Margit, aki jelenleg az intézmény megbízott igazgatója.  
 
A tankerületi igazgató úr tájékoztatott, hogy a pályázat érvényes és megfelel a szakmai feltételeknek.  
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek, 
melynek keretében - mint működtető önkormányzat – véleményezzük a magasabb vezetői beosztás 
ellátására kiírt pályázatot! 
 
 
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzat nem fenntartója a kollégiumnak, de a KLIK 
ezzel kapcsolatban kikérte a testület véleményét. Abban az esetben kellene zárt ülést tartani, 
ha a pályázó kérte volna. Tóthné Nagy Margit eddig megbízott igazgatóként vezette az 
intézményt. A KLIK kiírta a pályázatot, amelyre egy pályázat érkezett. Köszönti Tóthné Nagy 
Margit pályázót, akit megkér, fáradjon az előadói asztalhoz. Ismételten megkérdezi, hogy 
kéri-e zárt ülés tartását, amelyre a válasz: nem. A tankerület igazgatója arról tájékoztatta, 
hogy a pályázat érvényes és megfelel a szakmai követelményeknek. Megnyitja a napirendi 
pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő: A pályázóval több, mint 10 éve dolgoznak együtt. Remek a 
munkakapcsolat a gimnázium és a kollégium között. Támogatja Tóthné Nagy Margit 
pályázatának elfogadását.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Részt vett a kollégium 20 éves fennállására szervezett 
ünnepségen, ahol a tanulók nagyszerű műsorral készültek. Tapasztalhatta, hogy a kollégium 
nem gyermekmegőrző, hanem értékes pedagógiai munka folyik. Örülne annak, hogy ha ennek 
a munkának a folyamatosságát a pályázó személye biztosítaná.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Mint kollégiumi orvos is ismeri a pályázót, támogatja a pályázó 
kinevezését.  
 
Heves János képviselő nem ismeri a pályázót, ezért ha személyes véleményt szeretne 
megfogalmazni, akkor kellene egy kis ismeretség neki. Ne vegye rossz néven a pályázó, de 
tartózkodni fog a szavazáskor, nem azért, mert ellenzi a kinevezését, csupán nem ismeri a 
személyét. A jövőben, kinevezés esetén igyekszik majd felkeresni a kollégiumot és 
megismerkedni az igazgatóval.  
 
Tóthné Nagy Margit pályázó: Nem tőzsgyökeres szerencsi, 16 éve került a városba, azóta 
dolgozik a kollégiumban. Nem tervezte, hogy kollégiumi nevelő lesz, de az intézményben 
nagyon sokat tanult. Munkája mellett szerzett általános iskolai tanítói diplomát, egyetemi 
diplomát, két szakvizsgát csinált, és a közreműködő intézményekkel, fenntartókkal igyekezett 
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korrekt kapcsolatot kialakítani. Köszöni a dicsérő szavakat, de nem csak az ő érdeme a 
kollégiumban folyó munka, mert támogató, összetartó csapattal dolgozhat együtt.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, majd a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület, mint a Szerencsi Középiskolai Kollégium működtetője az Emberi Erőforrások 
Minisztere által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
hirdetett intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkezett beadványok véleményezése 
kapcsán rögzíti, hogy a jelenlegi megbízott intézményvezető munkájával elégedett. Tóthné Nagy 
Margit intézményvezetői pályázatát támogatja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről írásban tájékoztassa Nyiri Tibor 
tankerületi igazgató urat. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   1  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:  
 
89/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, majd a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület, mint a Szerencsi Középiskolai Kollégium működtetője az Emberi 
Erőforrások Minisztere által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján hirdetett intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkezett 
beadványok véleményezése kapcsán rögzíti, hogy a jelenlegi megbízott intézményvezető 
munkájával elégedett. Tóthné Nagy Margit intézményvezetői pályázatát támogatja. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről írásban tájékoztassa 
Nyiri Tibor tankerületi igazgató urat. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Koncz Ferenc polgármester szünetet rendel el.  
 
(szünetben távozott dr. Bobkó Géza és Heves János képviselők, a testület létszáma 5 fő)  
 
A képviselő-testület szünetet követően 5 fő képviselővel, az elfogadott napirend szerint 
folytatja munkáját.  
 
 

11. A törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati funkciók átvezetése  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulási Tanács 2014. március 28-i ülésén döntött a törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati 
funkciók átvezetéséről, mert a Magyar Államkincstár által is elküldött összerendező táblázat alapján a 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai című 
szakfeladathoz (amelyen a kistérségi gyerekesély program kerül elszámolásra) kormányzati funkció 
kód nem volt hozzárendelhető. A rendező táblázat szerint a kormányzati funkcióknál ezen feladatnál a 
funkciók szerint bontandó felirat szerepel.  
 
Ennek értelmében az alábbi kormányzati funkciók kerültek felvételre. 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
és programok  

A Kormányzati Funkciók miatt a Társulási Megállapodás 7. számú függeléke ennek megfelelően 
változik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7. számú 
Kormányzati funkciókról szóló előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.  

  
 
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Társulási megállapodás módosítása 
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A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és ennek alapján a következő döntést 
hozza:  
 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a szakfeladatrendről szóló 7 
számú függelékének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK 
                         

Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 

 011130                
                  
                  

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási  
                                 tevékenysége 

 066020    Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

101222   Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 
részére 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054  Családsegítés 

041236 Országos Közfoglalkoztatási program 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
és programok  

       

 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
90/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Társulási megállapodás módosítása 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és ennek alapján a 
következő döntést hozza:  
 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a szakfeladatrendről 
szóló 7 számú függelékének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
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KORMÁNYZATI FUNKCIÓK 
                         

Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 

 011130                
                  
                  

Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
                                 tevékenysége 

 066020    Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

101222   Támogató szolgáltatás fogyatékos 
személyek részére 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054  Családsegítés 

041236 Országos Közfoglalkoztatási program 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító programok 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó 
tevékenységek és programok  

       
 

12. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelt 15. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzata kell, hogy tartalmazza a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogállását, 
feladatait. Jelen előterjesztéssel beterjesztett módosítási javaslattal teszek eleget a jogszabályi 
kötelezettségemnek.  
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül biztosított. Ehhez azonban több ízben volt szükség 
tárgyalások, egyeztetések lebonyolítására. A jogszabály erejénél fogva a társulások keretében 
közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalók, a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
közszolgálati jogviszony keretében látják el továbbra is a kistérség keretein belül látják el munkájukat. 
Több település jelezte a korábbi társulási üléseken, nem biztosak abban, hogy továbbra is a kistérség 
keretein belül kívánják ellátni a belső ellenőri feladatokat. Végleges választ csak 2014 márciusában 
kaptunk. A kistérségi települések elfogadták a társulási tagdíj összegét, azt megkezdték fizetni, így 
egyértelművé vált, hogy a belső ellenőri feladatokat a jövőben is a kistérség keretei között fogják a 
településükön biztosítani.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Az 
előterjesztést a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalja.  
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Dr. Barva Attila jegyző 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.  A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A médiából értesült róla, hogy Tállya és Golop ismét 
csatlakozik a szerencsi járáshoz, és a szerencsi kistérséghez is. Bízik abban, hogy a belső 
ellenőrzési szolgáltatási is igénybe veszik majd, így kevesebb költséghányad jut majd egy-egy 
településre.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A két település a szerencsi kistérségtől nem távozott, de 
egyébként mindenki örül annak, hogy Tállya és Golop meghozta ezt az ésszerű döntést. 
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és annak alapján a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
(továbbiakban SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Az SZMSZ 7. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„Gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében különösen:  

a) előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó testületi 
döntéseket,  

b) testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét,  
c) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, 

indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő előkészítéséről,  
d) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésről,  
e) megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, továbbá biztosítja annak függetlenségét,  
f) gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrök a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően elkészített munkaköri leírásuk mellett lássák el feladatukat.” 
 
Az itt felsorolt módosítások jelen határozat meghozatalának napjától hatályosak.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének jelen változásokkal 
történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.  
 
Határidő:  2014. május 10.  
Felelős:  jegyző  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
91/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és annak alapján a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2. Az SZMSZ 7. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„Gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében 
különösen:  

g) előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó testületi 
döntéseket,  

h) testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét,  
i) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, 

indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő előkészítéséről,  
j) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésről,  
k) megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, továbbá biztosítja annak függetlenségét,  
l) gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrök a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 

előírásainak megfelelően elkészített munkaköri leírásuk mellett lássák el feladatukat.” 
 
Az itt felsorolt módosítások jelen határozat meghozatalának napjától hatályosak.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének jelen 
változásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.  
 
Határidő:  2014. május 10.  
Felelős:  jegyző  
 
 

13. Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cseppely János, a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület elnöke levélben keresett meg, melyben az alábbi 
kérelmet terjesztette elő:  
 
Az általa képviselt egyesület júniusban vendégül fogja látni a geisenheimi testvérszervezetét, és a 
vendéglátás költségeinek fedezéséhez kér támogatást az önkormányzattól.  
 
Az Egyesület is részt vesz a EUROPART pályázat megvalósításában. A rendezvény az előzetes tervek 
szerint júniusban került volna megrendezésre. A geisenheimi delegáció tagjai erre az időpontra 
gondoskodtak a repülőjegyek lefoglalásáról. Röviddel ezután derült ki, hogy a program májusban 
kerül megrendezésre, a további résztvevők időbeosztásának megfelelően. Az új időpont a geisenheimi 
küldötteknek nem megfelelő, így ők továbbra is júniusban kívánják meglátogatni városunkat.  
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A vendégek ellátása jelentős anyagi megterhelést jelent az egyesület számára, ezért a vendéglátás 
költségeinek fedezéséhez kérnek támogatást, mintegy 100.000 Ft. összegben, ami a köszöntő és 
búcsúztató vacsora költségeinek fedezését biztosítaná.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek! 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz, csupán ismerteti az 
előterjesztés tartalmát.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. Megnyitja a 
napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Ismerteti, hogy Geisenheim nem része az EUROPART-nak, 
azonban örvendetes, hogy külföldi testvérvárosunk is szeretne ebben valamilyen módon részt 
venni. Az időpont egyeztetésben keletkezett eltérés miatt kérik, hogy költségeikhez járuljon 
hozzá az önkormányzat.  
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
 
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási 
kérelmének helyt ad, és a geisenheimi delegáció júniusi vendéglátásának költségeit 100.000 forinttal 
támogatja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2014. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: azonnal  
 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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92/2014.(IV.29.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
 
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület 
támogatási kérelmének helyt ad, és a geisenheimi delegáció júniusi vendéglátásának 
költségeit 100.000 forinttal támogatja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2014. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: azonnal 
 
 
 

14. Szerencsi Szakképző Iskola támogatása  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szerencsi Szakképző Iskola igazgatója, Kovács Julianna azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az 
országos SZKTV verseny döntőjébe a legjobb nyolc közé jutott két villanyszerelő tanulójuk, és ezért 
támogató segítséget kért a tanulók és oktatóik versenyre jutásához. A versenyt Budapesten tartották 
meg 2014. április 14-16 között. 
A kérésüknek eleget téve 100 000 Ft támogatás a részükre kifizetésre került. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati 
javaslat alapján az utólagos döntés meghozatalát.  
 
 
Dr. Barva Attila jegyző nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, kéri a testületi 
döntéshozatalt.  
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy két országos helyezést értek el a fiatalok. 
 
Dr. Gál András képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, amely alapján a 
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester örvendetesnek tartja, hogy polgármester úr engedélyezte 
ezen összeg előzetes kifizetését. Emlékszik arra a vitára, amikor a gimnázium tanulói utaztak 
Malchinba a német nyelv gyakorlására. A város fizette a költségeket, de a hivatal akkor nem 
tudta megmondani, hogy milyen költségeket takar összesen, végül 300 ezer forintos 
kötelezettséget jelentett a 15 diák részvétele. Ebből kiderül, hogy a város a szerény 
lehetőségeihez képest támogatja a diákokat, és azon intézményt is, amelynek fenntartása nem 
szerencsi, azonban maga az iskola Szerencsen van. Nagyon büszke a diákok, és felkészítőik  
eredményére.  
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Dr. Gál András képviselő: A német diákok már voltak csere-nyelvtanuláson, azonban a 
költségeiket maguk fedezték. Örül a szakmunkásképző támogatásának. Kiemeli Kormos 
László mérnök nevét, aki sikerre vitte a diákokat és az intézményt, amely dicsőség a városnak 
is.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Kormos László úr 
tanulmányútra is elviszi a diákjait, ahol erőműveket néznek meg, és elmondása alapján 
nagyon hasznos, hogy a tanulók közvetlenül láthatnak ilyen elektronikai berendezéseket. 
Legutóbb például a paksi erőművet. A város, ha mással nem is, de azzal tudja támogatni az 
intézményben folyó oktatást, hogy kedvezményesen biztosít buszt a tanulmányutakra, vagy 
hozzájárul egy-egy versenyen való részvétel költségeihez.  
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a Szerencsi Szakképző Iskola támogatása    
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Szakképző Iskolát 100.000 forint 
támogatásban részesíti.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2014. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
Határidő:  2014. december 31.    
Felelős:  polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője  
 
 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
93/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: a Szerencsi Szakképző Iskola támogatása    
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Szakképző Iskolát 100.000 
forint támogatásban részesíti.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2014. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
Határidő:  2014. december 31.    
Felelős:  polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője  
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15. Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Már 2014. március 29. napján tartott testületi ülés keretében tájékoztattuk a Képviselő-testületet arról, 
hogy Szerencs Önkormányzata a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet által 
gondoskodik több szociális alapszolgáltatást jelentő kötelező feladatáról. 
 
Az intézetnek telephelye van jelenleg, Szerencs, Dobó Katica u. 24. szám alatt, ahol nappali szociális 
ellátás és étkeztetést biztosítanak. 
 
Az elhelyezésre szolgáló inatlan egy helyi vállalkozóé. A szerződésben rögzített feltételek mindkét felet 
erősen megkötötték, ezért igyekeztek változtatni a konstrukción. A vállalkozó megvásárolta a Szerencs, 
Arany J. u. 6/1. szám alatti ingatlant. Megkereste az önkormányzatot, hogy a jövőben a fenti 
ingatlanon kíván használati jogot biztosítani a szociális feladatok ellátásához. Az épület felújításra 
szorul. Azonban abban a szerencsés helyzetbe kerülhet az Önkormányzat, hogy a felújításra során 
érvényesíteni tudja a szociális feladatellátáshoz szükséges kritériumok figyelembevételét, ezáltal az új 
telephelyen növelni tudja az ellátást igénybevevő idősek komfortérzetét. Az ingatlant akár választási 
feladatok ellátására is használhatnánk, mert a jelenlegitől eltérően a terület Szerencs belterületén 
található. 
 
A Vállalkozó kérte, hogy a szerződésbe kerüljön rögzítésre, hogy az Önkormányzat viseli az épülethez 
kötődő közszolgáltatási kiadásokat. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy gazdasági 
tartalékképződése esetén megvásárolja az ingatlant. 
 
A testület a fenti előterjesztés kapcsán meghozta támogató döntését, azonban a Vállalkozó jelezte, 
hogy az ingatlan tulajdonosaival nem sikerült megegyezni, így egy másik Fecskés városrészén 
található ingatlant vásárolt meg, mely természetben a Dobó Katica u. 9/2. szám alatt található. Kérte, 
hogy a korábbi döntést az ingatlan vonatkozásában módosítsa a Tisztelt Testület. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek! 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző: Mivel a korábbi ingatlan megvásárlására nem került sor, az előző 
határozat módosítását kéri a vállalkozó. 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot kérdés, hozzászólás 
hiányában. Az előterjesztést nem tárgyalta bizottság.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez   
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozza:  
 
Hozzájárul a használati szerződés megkötésére a Szerencs, Dobó Katica u. 9/2. szám alatti ingatlanra 
a Belovecz és Társa Hús és Hentesáru Kereskedelmi Kft-vel, aki vállalja, az érintett ingatlan felújítási 
költségeit azzal, hogy a felújítás során maradéktalanul érvényesítésre kerülnek a feladatellátáshoz 
szükséges követelmények.  
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Utasítja a polgármestert, hogy a felújításhoz és a szerződés megkötéséhez szükséges tárgyalásokat 
folytassa le, a szerződést kösse meg.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatlan időtartamra szóló használati jogot biztosító megállapodást 
készítse elő azzal, hogy az ingatlan rezsiköltségei az Önkormányzatot terhelik.  
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy megfelelő gazdasági kondíciók mellett a jövőben nem zárkózik el 
az ingatlan megvásárlásától.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Alapító 
Okiratának módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé, továbbá az intézet működési 
engedélyéhez szükséges eljárást kezdeményezze az illetékes kormányhivatalnál.  
 
Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2014. március 29. napján, fenti tárgyban hozott határozata – 
jelen módosítás értelmében – hatályát veszti.  
 
Határidő:  folyamatos, legkésőbb 2014. szeptember 30.   
Felelős:  polgármester, jegyző  
 
 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
94/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez   
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
 
Hozzájárul a használati szerződés megkötésére a Szerencs, Dobó Katica u. 9/2. szám alatti 
ingatlanra a Belovecz és Társa Hús és Hentesáru Kereskedelmi Kft-vel, aki vállalja, az 
érintett ingatlan felújítási költségeit azzal, hogy a felújítás során maradéktalanul 
érvényesítésre kerülnek a feladatellátáshoz szükséges követelmények.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a felújításhoz és a szerződés megkötéséhez szükséges 
tárgyalásokat folytassa le, a szerződést kösse meg.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatlan időtartamra szóló használati jogot biztosító 
megállapodást készítse elő azzal, hogy az ingatlan rezsiköltségei az Önkormányzatot terhelik.  
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A Képviselő-testület kijelenti, hogy megfelelő gazdasági kondíciók mellett a jövőben nem 
zárkózik el az ingatlan megvásárlásától.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézet Alapító Okiratának módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé, 
továbbá az intézet működési engedélyéhez szükséges eljárást kezdeményezze az illetékes 
kormányhivatalnál.  
 
Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2014. március 29. napján, fenti tárgyban hozott 
határozata – jelen módosítás értelmében – hatályát veszti.  
 
Határidő:  folyamatos, legkésőbb 2014. szeptember 30.   
Felelős:  polgármester, jegyző  
 
 

16. Kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  törvény alapján a nem lakossági felhasználóktól a 
víziközmű-szolgáltató a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, kapacitás 
bővítésért, a szolgáltatás minőségének igényelt emelése esetén, illetve új bekötés megvalósítása esetén 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást szed be.    
A szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az ellátásért felelős, azaz az önkormányzat javára 
szedi be, és azt az üzemeltetési szerződésben meghatározottak szerinti elszámolást követően legalább 
évente átadja. A beszedett és átadott hozzájárulást az önkormányzat a település víziközműveinek 
fejlesztésére használhatja fel.       
 
A Borsodvíz Zrt. az előterjesztés mellékletét képező megkeresésben foglalt indokok alapján 
kedvezményes közműfejlesztési díj beszedéséhez kéri az Önkormányzat hozzájárulását.  
A javasolt kedvezményes díj mértéke 2014. december 31.-ig: 
 
 Ivóvíz esetében:  5.000 Ft/m3/d + Áfa 
 Szennyvíz esetében:   7.500 Ft/m3/d + Áfa 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a nem lakossági felhasználók által fizetendő kedvezményes mértékű víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás beszedését támogatni szíveskedjenek. 
    
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője az előterjesztésből kiemeli, hogy az 
abban szereplő kedvezményes díj mértéke tizede a jelenlegi közműfejlesztési 
hozzájárulásnak. A döntéshozatal azért szükséges, mert a szolgáltató a beszedett összeget 
átadja az önkormányzatnak, melyet a víziközművek fejlesztésére lehet fordítani.  
 
Dr. Gál András képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, amely szerint 
egyhangúlag támogatják a határozati javaslat elfogadását.  
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Az előterjesztés lényege szerint kedvezőbb gazdasági 
környezetet teremthetnek a letelepedni szándékozó befektetők számára.  
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás   
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja 2014. december 31-ig terjedő időszakban a kedvezményes – ivóvíz 
szolgáltatás esetében 5.000 Ft/m3/d + Áfa, szennyvízelvezetés esetében 7.500 Ft/m3/d + Áfa – mértékű 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
95/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás   
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja 2014. december 31-ig terjedő időszakban a kedvezményes – 
ivóvíz szolgáltatás esetében 5.000 Ft/m3/d + Áfa, szennyvízelvezetés esetében 7.500 Ft/m3/d + 
Áfa – mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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17. Javaslat közös víziközmű-vagyon felosztására  
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű vagyon átvételéről 53/2013. (III.28.) Öt. sz. határozatával döntött a Képviselő-testület. A 
határozat alapján aláírt vagyonkiadási jegyzőkönyv részét képezte a kizárólag Szerencs Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerülő vagyonelemek listája mellett egy Szerencs, Bekecs, 
Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka és Mád települések közös közmű vagyonát képező lista is.  
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, ha a vagyonkiadás olyan 
víziközmű vagyon elemet érint, amely több ellátásért felelős önkormányzatot is érint, 2014. május 31.-
ig az érintett önkormányzatoknak meg kell állapodniuk a vagyon felosztásáról. Amennyiben a 
vagyonfelosztásról nem születik megállapodás, úgy az állam kezdeményezheti az érintett 
vagyonelemek kisajátítását. 
A vagyonelemek tulajdonjogának felosztása érdekében az érintett települések vezetői egyeztettek, és a 
mellékelt táblázat szerinti felosztásra tesznek javaslatot. A vagyonmegosztás a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény vonatkozó előírásait figyelembe véve lakosságszám, illetve a 
szolgáltatással érintett lakosság számával arányosan történik. A felosztás további szempontja, hogy az 
érintett vagyonelem mely település/települések ellátását szolgálja. Azon vagyonelemek, melyek 
kizárólagosan csak egy település ellátását szolgálják az adott település kizárólagos tulajdonába 
kerülnek. A felosztott vagyonelemek felújításának, pótlásának költsége az érintett önkormányzatokat 
tulajdonjoguk arányának megfelelő mértékben terheli.        
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka és Mád települések közös 
víziközmű vagyonának a melléklet szerinti felosztását támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos 
előterjesztéshez, csupán összefoglalja annak tartalmát.  
 
Dr. Gál András képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, amely szerint 
egyhangúlag támogatják a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: közös víziközmű vagyon felosztása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka, és Mád települések közös 
víziközmű vagyonának a melléklet szerinti felosztását támogatja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonmegosztásra vonatkozó megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  
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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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
96/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: közös víziközmű vagyon felosztása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka, és Mád 
települések közös víziközmű vagyonának a melléklet szerinti felosztását támogatja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonmegosztásra vonatkozó 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  
 
 

18. Különfélék  
 
Vaszily Miklós főkertész a város virágosításával kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy 
költségkímélés miatt kb. 10 éve nem ültetnek ki kétnyári, és hagymás virágokat, ezért 
tavasszal nincs virág a városban. Az egynyári virágok kiültetését a fagyosszentek után kezdik 
meg. Ez május közepe. Tekintettel arra, hogy tavaly és az idén kedvezőbbek az időjárási 
viszonyok, két héttel korábban kezdték meg ezen virágok kiültetését. Most egy hónappal 
tartanak előbbre, tehát nem a város napjára ültetik a virágokat, csupán voltak már virágok, és 
előbbre tartanak a virágok fejlődésében. Valószínűleg annyi virág lesz, mint az előzőekben, és 
a virágosítás folyamatos lesz.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ezek szerint a virágosítás terén minden ugyanúgy megy, mint 
előző években.  
 
Vaszily Miklós főkertész: Igen, már legalább 10 éve.  
 
Koncz Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a prügyi úti körforgalomban 
olyan jellegű beruházást kezdenek meg, ami miatt a virágosítás késik.  
A városnapi rendezvénysorozat megfelelően lezajlott a városban. Mindenki munkáját köszöni, 
aki részt vett ebben a feladatban.  
Óvodapályázat miniszteri támogatása: A zeneiskolában a teljes hangszigetelést a 30 millió 
forintos miniszteri támogatásból oldják meg. Ez az eredeti projektben nem szerepelt, csupán 
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hangszigetelő festés, de ez véleménye szerint nem elég ilyen esetben. Sajnos, több milliós 
többletmunkát jelentett az, hogy a hangszigetelést nem tartalmazta az eredeti pályázat. 
Viszont meg kellett csinálni, mert különben nem lehetett volna az épületet átadni. A 
megmaradt 23 millió forint bútorzatra és játékokra lesz elköltve az óvodákban. Ezek 
beszerzése, elkészítése folyamatos. A miniszteri pénz már az önkormányzat számlájára 
megérkezett.  
Útfelújítások: A Gyár út szervízútjainak megújítása elkezdődött, az út aszfaltréteget kap, az 
ezzel kapcsolatos beszerzési eljárás folyamatban van. Először a Spar oldalában lévő útszakasz 
felújítása történik meg, majd a másik.  
Bakó utca: A rácsok az önkormányzat által elkészültek, és a helyükre kerültek. A beszerzési 
eljárás után aszfaltréteget kap az utca, és kialakítanak majd egy folyóka rendszert is, amely 
bevezeti a vizet az árokba.  
A gimnázium igazgatója tett elé egy anyagot, amely sporthoz kapcsolódik. Leginkább a 
kosárlabdához köthető, de különben az órai testnevelési feladatokat is megkönnyítő 
csarnoképítésről van szó, amelyet TAO-s pályázatból készítene el a gimnázium. Ennek van 
egy olyan része, amely a következő évi költségvetést is érintheti. A pályázatnak önrésze van. 
Arról van szó, hogy a kormányzat által az ún. TAO-s, vállalkozók által biztosított pénzeket 
nem csak működtetésre, hanem építésre is igénybe lehet venni. Ők már a gimnázium 
vezetésével együtt a Magyar Kosárlabda Szövetségnél látogatást tettek. Úgy érezte, hogy 
pozitív módon álltak az elképzeléshez. Biztosítani tudnak kb. 200 millió forint összeget. A 
keret egyébként 300 millió forint, de nekik 200 millió forintos összegbe kerül az eredeti 
elképzelések szerint a gimnázium udvarán kialakítható új sportcsarnok/tornacsarnok 
elkészítése, amiben olyan kosárlabda pályát alakítanának ki, amely az NBA-s méreteknek is 
megfelelne. Ezzel az üggyel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a város főépítészével, a 
végső helyszín kinézetének tekintetében, viszont a pályázatot időben be kell adni. Tudni kell, 
hogy kb. 30%-os önrész terheli a várost. A jelenlegi költségvetések szerint 66 millió forint. 
Az igazgató úrral azt beszélte meg, hogy ez a teljes összeg nem terhelné a várost, mert ennek 
egy részét az OTP, és más egyéb vállalkozói támogatások is biztosítanák. Pontosan látni kell, 
hogy a következő évben hogyan tudnak majd ezzel számolni. Mindenesetre csak azért, hogy 
az ügy el tudjon indulni, a pályázatot be kell nyújtani.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgatója: Egyetért a 
polgármester előzetes tájékoztatásával. Ez a város tulajdonában lenne, és a gimnázium 
területén épülne fel. A 750 tanulóval már kinőtték a tornatermüket. Ez egy tornacsarnok, a 
város vagyonát gyarapítaná. 220 millió forintos komoly csarnok volna, amely elsősorban a 
kosárszövetség támogatásával, és úgymond a kosárlabda fő profilját képezné. A mindennapos 
testnevelés órákban és minden másban is szerepet játszana. A város is használná, 
használhatná, ezért úgy gondolja, hogy a 30%-os önrészbe, az OTP annak idején a Csányi 
Sándorról elnevezett terem révén kitöltetlen biankónk volt. Most megerősítést kaptak – 
nyílván a nagyságrendet az OTP most nem tudja megmondani, hogy konkrétan mennyivel 
tudná támogatni – de ez az OTP eredményétől függ. Lehet, hogy ez  olyan  magas összeg, ami 
a város hozzátett pénzét is mérsékelhetné, sőt az egri egyházmegye is valószínűleg bele tenne 
pénzt, nyílván még vállalkozások is. Miután a kosárlabda szövetség főtitkára egy kedvező 
konstrukcióba még azt is megemlítette, hogy egy bizonyos nagyobb vállalkozás révén ott is a 
saját vállalkozó, illetve az építtető is egy 10-15%-kel hozzá tud járulni. Miután maga a 
beruházás csak a következő évben indulna, ez egy szándéknyilatkozat, egy indítandó rész, 
amit holnap be kell nekik nyújtani. Ez azért lett ilyen sürgős. Nyilván hiánypótlás révén 
bekérnek majd még különböző adatokat. Sürgeti őket az idő, de úgy gondolja, hogy egy 220 
milliós ilyen jellegű projektbe úgy, hogy 70%-ot betesz a vállalkozó, illetve más. Ezt a 
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lehetőséget nem biztos, hogy el kellene engedni úgy, hogy a város tulajdona és vagyona lesz 
az épület.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ez a döntés pénzügyi kötelezettségvállalást jelent az 
önkormányzattól, ezért a szándéknyilatkozatban benne kell-e lennie a pénzügyi 
kötelezettségvállalásának, mert ez hosszabb tárgyalást igényelne. Vagy éppen elég, hogy 
megteszik a tulajdonosi hozzájárulást, mert ebben az esetben semmi akadálya nincs. Azt 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy akkor az egy későbbi időpontban nézzék meg, járják 
körbe, mert az nem mindegy, hogy az önkormányzat számára ez mekkora összeg.  
 
Dr. Gál András képviselő: Csak annyiról döntsenek, amit a törvény megenged, a lényeg, 
hogy a beadási határidőről le ne csússzanak.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester arra kíváncsi, hogy a régi tornacsarnok kérdése végképp 
lekerült napirendről? Mi lesz annak a sorsa? Az új annak a helyén épülne? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Azt megcsinálják az éven, benne van a költségvetésben, de az 
a tornacsarnok a szakképzőé.  
 
Dr. Gál András képviselő: A gimnázium udvarán lenne, de a város telkén.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A város költségvetésében 60 millió forint el van különítve a régi 
Hunyadi iskola tornacsarnok felújítására. Emellett februárban pályázatot nyújtottak be egy 
BM rendelet alapján 20 millió forintra, amelynek lenne egy 5 millió forintos önrész igénye. 
Tehát, ha nyer a pályázat, 85 millió forint lesz a tornacsarnok felújítására. A 100 milliós 
„ÖNHIKI”-ből is van elkülönítve erre a célra, tehát biztosított a felújítás költsége. Az AXIS 
Kft. már dolgozik a tervek kidolgozásán, amely belső felújítás lesz, ezért nem építési 
engedély köteles. A város tulajdona most is, és hogy milyen célokat szolgál? Részben az ott 
lévő iskolák igényét elégítené ki, a szakképzőét, a gimnáziumét, tekintettel arra, hogy a 
gimnázium tornacsarnoka csak a későbbiekben készülne el. Illetve a sportegyesület is 
használná a tornacsarnokot. A most benyújtásra váró pályázattal kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket teszi: A TAO pályázat benyújtója nem a város lesz, hanem Szerencs Város 
Sport Egyesülete. Véleménye szerint ennek a tulajdonjoga, a csarnok tulajdonjoga az SZVSE-
é lesz. A sportegyesület viszont képtelen a 66 millió forint önrészt előteremteni. Ebben kell a 
város, a különböző mecénások, az egyház segítsége, hogy az önrész összege egyben legyen. 
Ahhoz, hogy itt elkölthessék a 220 millió forintot, össze kell szedni TAO támogatásból. 
Nyilvánvalóan ezt az összeget 1 millió forintjával összeszedni képtelenség. Mindenki 
lobbierejére igény lesz, erre is vannak már ígérvények igazgató úrnál, hogy ezt az összeget 
több tízmilliós tételekből lehet majd összegyűjteni. Szerinte a lehetőséggel élni kell. Gulyás 
László kollégával megnézték a csarnok helyét, ami a teniszpályák és a bitumenezett pályák 
közötti, most atlétikai pályának nevezett területen létesülne. Kicsit ráhúzódna az aszfaltozott 
pályákra néhány méter. Emiatt az ottani két aszfaltozott pályából egy lenne, és el lenne 90 
fokkal fordítva. El fog férni úgy az épület, hogy nem lesz túlzsúfolt az udvar. Ami nehézséget 
okoz, hogy költségvetést érint, ha úgy dönt a testület, hogy az SZVSE-t támogatja a 66 millió 
forintos önrészben. A határozati javaslatot még nem látta.  
 
Koncz Ferenc polgármester öt perc szünetet rendel el.  
 
Szünetet követően 5 fő létszámmal, az elfogadott napirend szerint folytatja munkáját a 
testület.  
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Koncz Ferenc polgármester: A kosárlabda szövetség részéről egy jelzálogjogot fognak 
bejegyezni arra a területre, és arra az épületre is, amely ennek a TAO-s pályázatnak a 
keretében megépül. Ezért az önkormányzatnak egy határozati javaslatban hozzájárulási 
nyilatkozattal el kell fogadni. Ez az egyik feladat. A másik feladat, hogy neki, mint 
polgármesternek kellene nyilatkozatot tennie, de örülne, ha ehhez bírná a testület támogató 
határozatát. Felolvassa: dr. Gál András, mint a Bocskai István Katolikus Gimnázium 
igazgatója, Kiss Attila, mint a Szerencs Város Sport Egyesület elnöke, valamint Koncz 
Ferenc, mint Szerencs város polgármestere közösen kijelentjük, hogy megismertük Szerencs 
Város Sport Egyesületnek a látvány csapatsportok támogatásának keretein belül a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtandó, egy könnyűszerkezetes csarnok 
építésére vonatkozó pályázatát. A pályázat fő elemeit ismerték meg az előzőekben, a külön 
megbeszélésükön. A pályázat mindhárom fél számára kedvező. Megvalósulás esetén 
együttműködési szerződést kívánunk egymással kötni. Jelen nyilatkozatot a pályázat 
beadásának támogatására adtuk ki. Ezt a szándéknyilatkozatot fogja szavazásra bocsátani, 
melyet felolvasott. Megkérdezi, ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel nincs, szavazásra 
bocsátja az előbbiekben ismertetett szándéknyilatkozatot.  
 
 
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
97/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: szándéknyilatkozat megadása TAO pályázat benyújtásához  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerencs Város Sport Egyesülete által 
tornacsarnok építése érdekében benyújtani kívánt TAO pályázathoz az alábbi  
 

SZÁNDÉKNYILATKOZATOT 
 
teszi: 
 
„dr. Gál András, mint a Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgatója, Kiss Attila, mint a 
Szerencs Város Sport Egyesület elnöke, valamint Koncz Ferenc, mint Szerencs város 
polgármestere közösen kijelentjük, hogy megismertük Szerencs Város Sport Egyesületnek a 
látvány csapatsportok támogatásának keretein belül a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége felé benyújtandó, egy könnyűszerkezetes csarnok építésére vonatkozó pályázatát. A 
pályázat fő elemeit megismerték. A pályázat mindhárom fél számára kedvező. Megvalósulás 
esetén együttműködési szerződést kívánunk egymással kötni. Jelen nyilatkozatot a pályázat 
beadásának támogatására adtuk ki.” 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  SZVSE elnöke, Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgatója, polgármester  
 
 
Koncz Ferenc polgármester: A második döntés a jelzálogjogról szólna. Az előbbiekben 
ismertette, hogy erre jelzálogjogot fog bejegyeztetni a Magyar Kosárlabda Szövetség, mert a 
pénz nagy részét ő adja hozzá. Méghozzá, a beruházás megvalósításától számított 15 évre. Az 
önkormányzatnak vállalnia kell, hogy éveken keresztül ebben az épületben kosárlabda 
sporthoz kapcsolódó oktatás folyik. Érdekes, mert a magyar állam javára történik a 
jelzálogjog bejegyzése.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat ennek az 
intézménynek most nem a működtetője, viszont az Egri Egyházmegyével kell egy háttér 
megállapodás, hogy ők ezt a 15 éves, legalábbis amíg ő a működtető, jelen szerződés szerint 
ez a 15 év belefér a vele kötött szerződésbe, mert hiszen az önkormányzat hiába vállalja 
önmagában, ha nem ők a működtetők. A szándéknyilatkozatból ez kitűnik, de a jelzálogjog 
bejegyzéshez már arról van szó, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal 15 évre. Ezt 
egyedül nem teheti. Kell a működtető hozzájárulása is.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Azt javasolja, a testület kötelezze arra a polgármestert, hogy 
ebben az ügyben járjon el az Egri Főegyházmegyével.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: Egyetért alpolgármester úr felvetésével, hogy kell a hozzájáruló 
nyilatkozat.  
 
Koncz Ferenc polgármester ezzel a kiegészítéssel együtt a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot megadja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
  
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 szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
98/2014. (IV. 29.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéshez (TAO pályázat – 
tornacsarnok építése)  
 
Szerencs Város Önkormányzata polgármester előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy hozzájárul, hogy a 
használatában lévő Szerencs belterületi, 1652/2 helyrajzi számú, természetben 3900 Szerencs, 
Ondi u. 1. szám alatti ingatlanon Szerencs Város Sportegyesülete a látvány-csapatsportok 
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támogatására vonatkozó beruházási program keretében, nyertes pályázat esetén 
sportfejlesztési tárgyi eszköz beruházást megvalósítson.  
 
Tulajdonosi hozzájárulást ad továbbá arra, hogy a Sportegyesület a megvalósuló beruházást 
legalább 5 éven keresztül a Magyar Kosárlabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési 
programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti 
rendeltetésnek megfelelően használja.  
 
Amennyiben a beruházás építési engedély köteles az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az 
ingatlanra a beruházás megvalósításától számított 15 év határozott időre az igénybe vett 
támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Koncz Ferenc polgármester megadja a szót dr. Egeli Zsolt alpolgármesternek, aki az 
önkormányzatot érintő peres ügy állásáról nyújt tájékoztatást.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Nem peres ügyről kíván szólni, mert arról már korábban 
adott tájékoztatást. A szerencsi piactéren, a valamikori alkoholmentes büféként – így volt 
kiadva a működési engedély – majd később az alkoholmentes szó törlésre került, és büféként 
működési engedélyt szerző felülépítmény tulajdonosa perli az önkormányzatot, hogy az épület 
alatti földet is sajátjának mondja, noha az ingatlan-nyilvántartás mást mond. A felperes 
ingatlan eladási kérelmet nyújtott be, hogy Szerencs Város Önkormányzata vásárolja meg ezt 
a felülépítményt, és akkor a maga részéről rendezettnek tekintené a jogvitát. A per újból 
megindult, ezért nem tudja a felperes szándékait. Van egy kérelem, amelyről testületi döntés 
kellene, de az igazi kérdés az, hogy vajon Szerencs város önkormányzata közösségének 
szüksége van-e erre az ingatlanra? Ez egy nagyobb közösséget érintő kérdés volna, hiszen a 
hét három napján működő piacon az évek óta üresen álló ingatlan szolgálná-e a közösség 
érdekét? Ebben szeretnének egy közös gondolkodásra felhívni, hogy van-e olyan ötlet, vagy 
javaslat, ami nekik, például nem jut az eszükbe? Ezt szeretnék a város honlapján is közzé 
tenni. Meg kell várni a per végét, hogy döntsön a bíróság, hogy a terület az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett önkormányzaté, vagy a felperesé, aki az állítja. Ő maga nem látja 
azt a célt, amiért a városnak erre az ingatlanra (felülépítményre) szüksége volna.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A felülépítmény jellegének megfelelően állnak ehhez a 
kérdéshez. Mennyi az eladási ár? 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Egy 2007-es értékbecslés alapján – mert akkor kezdődött a 
pereskedés - 1,8 millió forint.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A felperes szerint földhivatali „slendriánság” alapján nem 
került át az ő nevére, mert különben úgy gondolja, hogy az az ő tulajdona. Át kell gondolni, 
hogy mi legyen a piaccal, mert át kell terveztetni olyanra, amely jól tölti be funkcióját. 
Felhívja a figyelmet az abaújszántói piacra. Megköszöni a mai tevékeny részvételt, további 
napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.  
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Megtárgyalt  napirend: 
1. Véleménynyilvánítás KLIK megkeresésre 
2. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés tárgyában benyújtott pályázat 

jóváhagyása  
3. Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól  
4. Javaslat Szerencs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítására  
5. Javaslat Szerencs város 2013. évi zárszámadásának és 2013. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására  
6. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
7. Javaslat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
8. Az első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása  
Egyebek 
9. Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről  
10. Magasabb vezetői beosztás ellátásáról vélemény nyilvánítása  
11. A törzskönyvi nyilvántartást érintő kormányzati funkciók átvezetése  
12. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására  
13. Szerencsi Testvérvárosi Egyesület támogatási kérelme  
14. Szerencsi Szakképző Iskola támogatása  
15. Hozzájárulás használati jog átjegyzéséhez  
16. Kedvezményes víziközmű-fejlesztési hozzájárulás  
17. Javaslat közös víziközmű-vagyon felosztására  
18. Különfélék  

 
k.m.f. 

 
 
 
 

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