Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szám: 80.470-14/2014/IHO
Jegyzőkönyv
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 4-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
tartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, dr. Takács
István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai
Igazoltan hiányzik: Heves János, dr. Gál András, Kiss Attila képviselők
Meghívottak:
Dr. Barva Attila
Dr. Sável Katalin
Dr. Ináncsi Tünde
Nyiri Tibor

- jegyző
- aljegyző
- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
- 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
Pallai Miklós
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja
Sipos Attila
- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Fazekas Lászlóné
- a Zempléni Múzeum igazgatója
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Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Meghívás alapján megjelentek:
Ráczné Váradi Éva
- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Szerencsi Hírek
munkatársa
Nyiri Tibor
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatója
dr. Börzsönyi József
- református esperes
Borbély Beáta
- jegyzőkönyv-vezető, hanganyagról lejegyezve

Koncz Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Heves János és dr. Gál András, valamint Kiss Attila képviselők igazoltan
vannak távol. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyv-hitelesítője Dr. Korondi Klára képviselő
legyen.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
131/2014. (VIII.04.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 4-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülésről van szó.
Meghívó, javasolt napirend:
Szám: 80.470-14/2014/IHO
MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. augusztus 4-én (hétfőn)
15,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel
m e g h í v o m.
Napirend:
1.) Működtetői jog átadása
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Előadó: Koncz Ferenc polgármester
2.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
132/2014.(VIII.04.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 4-i rendkívüli
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Működtetői jog átadása
Előadó: Koncz Ferenc polgármester
2.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Koncz Ferenc polgármester

1. Működtetői jog átadása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Református Egyház belső egyházi jogi személyeként működő Tiszáninneni Református
Egyházkerület a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola működtetői jogát kéri átadni a 2014/2015-ös tanévtől. Csomós József püspök úr által
megalapítandó új intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges, hogy az egyházi intézménynél a
továbbfoglalkoztatást vállaló munkavállalókkal, az ingók, valamint ingatlanok ingyenes használati
jogával kapcsolatosan megállapodás szülessen.
A tárgyalások sarkalatos pontja az ingyenes használatba adás mellett, hogy mindkét felet kielégítő
egyezség szülessen a vagyonkezelői jog átadása tárgyában, mely kérdést véglegesen az átadás-átvételi
megállapodás hivatott tisztázni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenntartói jog átadásáról szóló miniszteri döntés
figyelembevételével, a működtetői jog átadására vonatkozó döntést meghozni, valamint az átadásátvételi megállapodás aláírására felhatalmazni szíveskedjen.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Koncz Ferenc polgármester köszönti e napirend keretében Ráczné Váradi Éva igazgatót,
Nyiri Tibort, a KLIK vezetőjét, valamint dr. Börzsönyi József esperes urat, és arra kéri őket,
hogy kérdés esetén segítsék a testület munkáját. A napirendi kérdésben, amelyben ma döntést
kell hozni, a testület már elvi alapon határozott. Mint már tudott, a református egyház a
Rákóczi Iskola fenntartását kérte a Magyar Államtól. Ezzel kapcsolatban kellett a testületnek
véleményt mondania. A képviselők figyelembe véve az egyeztető eljárásokat, az elhangzott
véleményeket, amelyek az irányba mutattak, hogy adják át a fenntartói jogokat a református
egyháznak, az átadás támogatása mellett voksoltak. Most viszont a működtetés átadásáról, az
épület használatáról kell döntést hozniuk, melyet úgyszintén kért az egyház. Több személyes
tárgyalást folytatott az egyházi vezetőkkel. Részletesen meg kell beszélni, mint a Bolyai
Iskola esetében, a tornaterem, a zeneiskola használatát, és egyéb más működés tekintetében, a
vagyonkezelői jog vonatkozásában részleteket. A tulajdonjog viszont a mindenkori
önkormányzatnál marad ugyanúgy, mint a Bolyai Iskola, és a gimnázium esetében. Ismerteti a
határozati javaslatot, és megnyitja a napirendi pont vitáját.
Dr. Bobkó Géza képviselő arra kíváncsi, hogy van-e már kialakult koncepció a tornacsarnok,
és más helyiségek használatáról, hiszen ott sport szakosztályok, különböző foglalkozások
zajlanak. Hogyan lesz ez a jövőben?
Koncz Ferenc polgármester: Mint már említette, nem a fenntartásról döntenek, mert az már
régen eldőlt, az önkormányzat csupán a működtetői jogról hoz határozatot, de mind a
tornacsarnok, mind az iskola auláját, a zeneiskolát, a konyha használatát tekintve úgy
gondolja, hogy egyenként ki fognak térni ezekre a dolgokra azon megbeszélés keretében,
amelyre a határozati javaslat szerint felhatalmazást kap a testülettől. Az iskola épülete a
városban marad, és szeretné, ha továbbra is a város részeként tekintenének rá, mint ahogyan a
többi oktatási intézmény esetében is.
Dr. Börzsönyi József esperes: Az önkormányzat és a református egyház a rendezvények
vonatkozásában is jó kapcsolatokat ápolt, így nem látja akadályát, hogy a sport területén is jól
működő kapcsolatokat ápoljanak, és a tornacsarnok az igényeknek megfelelően kihasználásra
kerüljön, ugyanígy az aula is, pusztán annyi a kérés, hogy vallásellenes rendezvényeknek ne
adjon helyet az intézmény. Egyéb iránt nincs akadálya annak, hogy mint eddig is használva
legyen az aula.
Koncz Ferenc polgármester megerősíti, hogy az egyház képviselői is ezen az állásponton
vannak, mint amit esperes úr is elmondott. Az eddigi tapasztalatok ismeretében úgy gondolja,
nem lehet fennakadás az együttműködésben. A tárgyalások sarkalatos pontja lesz, hogy az ott
dolgozó kollégáknak biztos legyen a munkahelye. Mint polgármester elkötelezett ebben a
kérdésben. A református egyházmegye részéről ebben a kérdésben azt a választ kapták, hogy
minden olyan kérdésben, amelyben törvény dönt, tartják magukat a jogszabály előírásaihoz.
Az önkormányzat pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csak a pedagógusok, de
az ott dolgozó kollégák is biztosnak tudhassák munkahelyüket a jövőben. További
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Döntési javaslat:
Tárgy: működtetői jog átadására vonatkozó felhatalmazás
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetési jogát át kívánja adni az a Tiszáninneni
Református Egyházkerületnek.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalásokat folytassa le, továbbá az épület
vagyonkezelői jogának átadásáról szóló megállapodást írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

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

9 fő
6 fő
6 fő
6
0
0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
133/2014. (VIII. 04.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: működtetői jog átadására vonatkozó felhatalmazás
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Rákóczi Zsigmond
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetési jogát át kívánja adni
az a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalásokat folytassa le, továbbá az
épület vagyonkezelői jogának átadásáról szóló megállapodást írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

(Kiss Attila alpolgármester megérkezik az ülésre, a testület létszáma 7 fő)

2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása (szóbeli előterjesztés)
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a
javaslatot, miszerint az ülés idejét a programok zsúfoltsága miatt egy héttel későbbi
időpontban határozzák meg.
Koncz Ferenc polgármester: A pénzügyi témájú előterjesztések a szeptemberi ülésen
kerülnek megtárgyalásra. Ismerteti a határozati javaslatot: Tárgy: a Képviselő-testület 2014.
évi munkatervének módosítása. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy a 215/2013. (XII.20.) öt. határozatát
az alábbiak szerint módosítja: A 2014. augusztus 21-i munkatervben szereplő ülés 2014.
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augusztus 28-án, csütörtökön, 9 órától kerül megtartásra azzal, hogy a Képviselő-testület a
munkatervben szereplő ülés pénzügyi tárgyú előterjesztéseit 2014. szeptember 18-i ülésén
tárgyalja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket határidőben tájékoztassa
a módosításról, és a testület döntésének megfelelően gondoskodjon az ülés előkészítéséről.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az ismertetett határozati javaslatot.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

9 fő
7 fő
7 fő
7
0
0

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
134/2014. (VIII.04.) Öt.
Határozat
Tárgy: a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését
megtárgyalva úgy dönt, hogy a 215/2013. (XII.20.) öt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A 2014. augusztus 21-i munkatervben szereplő ülés 2014. augusztus 28-án, csütörtökön, 9
órától kerül megtartásra azzal, hogy a Képviselő-testület a munkatervben szereplő ülés
pénzügyi tárgyú előterjesztéseit 2014. szeptember 18-i ülésén tárgyalja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket határidőben tájékoztassa a
módosításról, és a testület döntésének megfelelően gondoskodjon az ülés előkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Koncz Ferenc polgármester megköszönve a testület munkáját, további napirendi pont
hiányában az ülést berekeszti.

K.m.f.

Dr. Barva Attila sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Dr. Korondi Klára sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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