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Szám: 31-5/2007.  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2007. március 29-én tartott nyílt üléséről 
 
 
Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Fekete József, Dr. Gál András, Heves János, 
Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó 
Viktor, Dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc 
 
Igazoltan távollévők: Dr. Egeli Zsolt, Koncz Ferenc  
 
Meghívottak:  
Dr. Bíró László    - címzetes főjegyző  
Bodnár Béla     - aljegyző  
Marosvölgyi János    - Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője  
Lőcsei János     - r. alezredes, rendőrkapitány  
Cseppely János    - Sportlétesítmény igazgató  
Tóth István     - Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatója  
Dr. Bobkó Géza    - városi főorvos 
Dr. Kövér László    - Munkáspárt Helyi Szervezetének képviselője  
Fazekas Tiborné    - Scholtz Jenő Zeneiskola igazgatója  
Kulcsár Sándorné    - Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója  
Dócs Róbert     - tűzoltóparancsnok  
Dr. Visóczki Kálmán  
Hajdú Józsefné    - Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály  

   vezetője 
Porkoláb Béláné    - Közigazgatási Osztály vezetője  
Csanádi Béla     - Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője  
Dr. Vámosné Czili Adrienn   - Szervezési és Jogi Osztály helyettes vezetője  
Dr. Ináncsi Tünde    - jogi referens 
Klenyárné Hanti Éva    - Okmányiroda vezetője  
Sárkány László    - Szerencsi Hírek főszerkesztője  
Árvay Attila     - Szerencsi Hírek szerkesztője  
Fodor Zoltánné    - jegyzőkönyv-vezető 
 
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket, a jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a testület 15 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Igazoltan 
távollévő két fő, dr. Egeli Zsolt, aki írásban jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága van, illetve 
Koncz Ferenc képviselő úr, aki a megyei közgyűlés ülésén vesz részt.   
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Takács István legyen.  
 
Javaslatával a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás mellett egyetért.  
 
Rónavölgyi Endréné: A mai testületi ülés és a megyei közgyűlés időpontja egybeesik, erre 
akkor derült fény, amikor már a testületi ülésre szóló meghívót kiküldték. Arra kérte a 
Szervezési és Jogi Osztály munkatársait, hogy a megyei közgyűléssel vegyék fel a 
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kapcsolatot, és egyeztessenek, hogy a két testület ülésének időpontja ne ütközzön. A 
továbbiakban javaslatot tesz az ülés napirendjére, illetve a meghívóban közöltektől eltérően 
nem terjeszti elő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, mert értékes javaslatok 
érkeztek, s ezeket érdemes átgondolni.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatokat.  
 
Napirend:  

1.) Beszámoló Szerencs város közrend- és közbiztonsági helyzetéről  
2.) Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Kht. kezelésében lévő városi sportlétesítmények helyzetéről, 

kihasználtságáról  
3.) Tájékoztató a Szervezési és Jogi Osztály munkájáról  
4.) Egyebek 
- A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása  
- Az egészségügyi ellátás átalakítása kapcsán Szerencs Város Önkormányzatát érintő területek 

(tüdőgyógyászat, neurológia, pszichiatria)  
- Előterjesztés a Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítására  

- Előterjesztés a 2007/2008-as tanévben indítandó óvodai csoportok és első osztályok számáról, a 
kötelező óvodai felvételi és beiskolázási körzetek létrehozásáról  

- OKÉV engedély kérése az alapfokú művészeti képzésre vonatkozó osztálylétszám túllépésére  
- Előterjesztés szociális rendelet módosítására  
- Előterjesztés szemétdíj kompenzációról szóló rendelet megalkotására  
- Javaslat az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó pályázat kiírására  
- Az SzTcKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása  
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
- Pályázatok   

o Előterjesztés Szerencs Gyári kert szilárd burkolatú útjának kiépítéséhez HÖF-CÉDE pályázat 
beadására  

o Javaslat a Rákóczi út 51. sz. alatti ingatlanon az orvosi ügyelet, és házi gyermekorvosi rendelő 
épületének felújítása  

o Előterjesztés a Gyárkerti Óvoda kazánház létesítésére vonatkozó pályázat beadására  
o Előterjesztés Szerencs, Csalogány út alsó szakasz útfelújítási munkálatainak elkészítéséhez 

TEUT pályázat beadására  
o Előterjesztés Szerencs, Felsőpincesor út felújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT pályázat 

beadására  
- Javaslat Településrendezési Szerződés megkötésére  
5.) Különfélék  

 
Dr. Gál András szót kérve elmondja: az Ügyrendi és Oktatási Bizottság ülésén is felvetődött, 
illetve Koncz Ferenc képviselő-társa kérte, hogy az ülések időpontja ne ütközzön a megyei 
közgyűlés időpontjával. 
 

1.) Beszámoló Szerencs város közrend- és közbiztonsági helyzetéről  
 
Rónavölgyi Endréné köszönti Lőcsei János rendőrkapitányt és elmondja: az önkormányzat 
életében visszatérő alkalom amikor áttekintik a rendőrség munkáját, a város közbiztonsági 
helyzetét. Azt kéri kapitány úrtól, hogy ha van szóbeli kiegészítése tegye meg.  
 
Lőcsei János köszönti a testületet, majd bemutatja a Rendőrkapitányság osztályvezetőit. Új 
típusú beszámolót készítettek, amely nem csak bázisévet értékel, hanem tendenciát is 
szeretnének bemutatni, ezért Szerencs tekintetében 3 évet vettek alapul. A továbbiakban az 
előterjesztésben is megtalálható statisztikai adatokat elemzi.   
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Rónavölgyi Endréné kéri a bizottsági véleményt.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egységesen 
azt az álláspontot képviselte, hogy a rendőrség magas színvonalon végzi munkáját. Az 
előterjesztést elfogadásra javasolták. A bizottsági ülésen javaslatok hangoztak el a parkolási 
gondok megoldására, a tourist police folytatására, illetve egyetértettek abban, hogy a 
nagysúlyú járművek kitiltása a városból kedvező hatással van a közlekedésre. Elismerésüket 
fejezik ki a rendőrség munkájáért.  
 
Rónavölgyi Endréné várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Dr. Korondi Klára gratulál a közlekedési morál javulásáért, de két hónappal ezelőtti testületi 
ülésen kérte, hogy az ondi úti kanyar elé sebességkorlátozó táblát helyezzenek ki. Nem tudja, 
mikorra valósul meg, mert az Ondi úti kanyar életveszélyes. A betöréses lopások száma főleg 
karácsony környékén megnő. Kéri, hogy az alacsonyabb rendű mellékutcákon is 
járőrözzenek. Arra kíváncsi, hogy nem drága-e a rendőrségnél a bérelt autók használata?  
 
Sipos Attila polgárként is jelentős javulást tapasztal a közbiztonság területén. A folyamatos 
állománycsökkenés ellenére javuló eredményt értek el a statisztika szerint. Szülőként is 
tapasztalja, hogy az egyirányúsítással biztonságosabbá, kezelhetőbbé vált a mindennapi élet, 
javultak a parkolási lehetőségek. Munkatársaival napi kapcsolatot tartanak fenn a 
rendőrséggel.  
 
Danyi László: 2006-ban minőségi és mennyiségi szempontból is javulás történt a rendőrségi 
statisztikában. Betörésnél pár perc alatt a helyszínen vannak és elfogják a tettest. Köszönetét 
fejezi ki, hogy az árvízi védekezéshez is segítséget nyújtottak, illetve köszöni azt is, hogy a 
túlsúlyos járműveket kitiltották a településrészről.  
 
Hidegkúti Ákos gratulál a rendőrség munkájához. A forgalom átszervezésében készségesen 
segítenek, illetve a parkolási gondok megoldásában, ehhez partner lehet a Református 
Egyházközség is. Kérdése: megoldható-e, hogy a Jókai utcában a parkolóig kétirányú legyen 
a forgalom? Bajcsy-Zsilinszky utca végében szerencsés volna magasabbra emelni a 
közlekedési táblákat, hogy ne akadályozza a kilátást és a biztonságos közlekedést.  
 
Visi Ferenc szeretné, ha a rendőrség felhívná a lakosság figyelmét arra, hogy Szerencs 
belterületén melyek a szabálysértési szempontból veszélyes területek. Nagyon jónak tartaná 
sebességjelző berendezés felszerelését a városban, mert lehet, hogy visszatartó ereje lenne. 
Bízik abban, hogy a rendőrség a jövőben is segítséget nyújt majd a városi rendezvények 
zavartalan lebonyolításához.  
 
Heves János: Kivételes a szerencsi rendőrség, hiszen munkájukról csak elismeréssel 
szólhatnak. Ismeretei szerint élnek itt olyan emberek, akik bűnözői életvitelükkel tartják fenn 
magukat. Van-e rálátása a rendőrségnek ezekre? Sajnos már az is elmondható, hogy a környék 
sem mentes a fegyveresen elkövetett erőszaktól.  
 
Fekete József szintén elismeréssel szól a rendőrségről, majd arra kíváncsi, hogy van-e 
lehetőség a Világörökség Kapuzat elkészülte után sebességmérő elhelyezésre?  
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Kalina Lajos szimpatikusnak tartja a rendőrség hozzáállását a város lakóihoz. A látható 
rendőrség projekt pozitívum, a gyalogos rendőrök számának növelése visszatartó erő lehet a 
bűnözők számára.  
 
Dr. Takács István a Takta utcába sebességkorlátozó tábla kihelyezését kéri.  
 
Bíró István köszöni a látható rendőrséget a Fecskésen is, valamint statisztikát kérne arra 
vonatkozóan, hogy a kerékpárút léte indokolt.  
 
Lőcsei János a kérdések elhangzása után megköszöni az elismerő szavakat, illetve válaszol a 
felvetésekre. Sebességkorlátozó tábla kihelyezése: a Közútkezelőkhöz tartozik, javasolni 
fogják a kihelyezését. Olyan trafipax kihelyezésére gondol, mely csak Szerencsen lenne 
használatos. Parkolási gondok: véleménye szerint tudomásul kell venni, hogy nő a 
gépjárművek száma, de a parkolóhelyek kialakítása nem a rendőrség elsődleges feladata. 
Ajánlja, ha valaki hosszabb időre elutazik otthonról, az jelezze a rendőrségnek, s az adott 
ingatlanra fokozottabban ügyelnek. Bérelt járművek: országos tender alapján, 3 évente kapnak 
újabb járműveket, nem tudja megmondani, hogy olcsó vagy sem. A rendezvényeket mindig 
biztosítaniuk kell, feladatuk, hogy ezek negatív eseményektől mentesek legyenek. 
Figyelemfelkeltőnek tartja a különböző útburkolati jelek felfestését is, mert nem célszerű 
táblaerdőt kialakítani. Az itt élők legtöbbször megszokásból vezetnek. A Jókai utca 
kétirányúsítására van megoldás, a Bajcsy-Zsilinszky utcában magasabbra lehet szerelni a 
táblákat. A közmeghallgatásokon nem érte kritika a rendőrséget, de mindig figyelembe veszik 
a lakossági visszacsatolást. Fokozottan végeznek ellenőrzést diszkóknál és a vasúti 
járműveken. A sebességmérő kihelyezésének nem látja akadályát. Kiemeli még: a Fecskésen 
élő kollégák szabadidejükben is besegítenek. Köszöni, hogy meghallgatták, s továbbra is 
szolgálnak és védenek.  
 
Rónavölgyi Endréné megköszöni rendőrkapitány úr beszámolóját és válaszadását. Jó 
érzéssel olvasta az előterjesztett anyagot, és biztos volt abban, hogy ilyen dicsérő 
hozzászólások születnek majd. Korábbi időszakra tekint vissza, amikor nagy fluktuáció 
következett be a rendőrségnél. Gondol itt arra, hogy sokan vonultak nyugállományba. 
Örömmel vette tudomásul, hogy a fiatalok is maradéktalanul meg tudtak felelni az előttük álló 
kihívásoknak, elvárásoknak. Köszöni az igényes, írásos beszámolót, s az elején írt hitvallás 
munkájukban teljesül. Nagyon fontos a bűnmegelőzés, s annak erősítése. A szerencsi 
kistérségen belül is működik egy Bűnmegelőzési Tanács. Valóban nagy a pszichikai hatása a 
látható rendőrségnek. A nyáron fiatalok is közreműködtek a rendőrség munkájában a tourist 
police program keretében. Vannak közös feladatok, amelyeket csak együtt oldhatnak meg. 
Ilyen a közlekedés-rendészet, a parkolási gondok enyhítése. Kapitány úr már korábban 
vázolta elképzeléseit, amelyekre még ellentmondó szórólapok is megjelentek. Az idő viszont 
bebizonyította, hogy kapitány úrnak volt igaza, s elképzelései reálisak voltak. Javasolja, 
újítsák fel a térfigyelő rendszerre vonatkozó elképzeléseket is, mert jó ajánlatokat kaptak. Az 
intézményekben a portaszolgálatot biztonsági őr erősíti április 1-től. Bízik a jövőbeni jó 
együttműködésben. Ezúton is megköszöni rendőrkapitány úr, s az általa irányított testület 
munkáját, melyet európai színvonalon végeznek. Javasolja a testületnek, hogy fogadják el a 
rendőrség beszámolóját.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozza:  
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25/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs Város bűnügyi- közbiztonsági helyzetéről szóló 2006. évi beszámoló 
elfogadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Rendőrkapitány – Szerencs Város bűnügyi- 
közbiztonsági helyzetéről szóló 2006. évi - írásos beszámolóját megtárgyalta, és elfogadja.  
Elismerését és köszönetét fejezi ki a Rendőrkapitányság személyi állományának.  
A beszámoló egy példánya e határozat mellékletét képezi.  
 

2.) Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Kht. kezelésében lévő városi 
sportlétesítmények helyzetéről, kihasználtságáról  

 
Rónavölgyi Endréné: Az előterjesztéshez egy táblázat is megjelent, ezért kéri a szóbeli 
kiegészítést.  
 
Tóth István: Az előterjesztés nem tartalmazta a fejlesztési elképzeléseket. Szauna, szolárium, 
és jakuzzi beépítését tervezik, melyekkel a szolgáltatások körét és színvonalát szeretnék 
bővíteni.  
 
Cseppely János elmondja továbbá, hogy a részletes pénzügyi beszámolót azért nem tudták 
meg hozni, mert a könyvelő még nem készítette el véglegesen.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottságnak az volt a véleménye, hogy a kht. 
kihozott mindent ebből az intézményből, amit szakmailag lehetett. Pályáznak, bevételt 
növelnek, magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Bizottsági ülésen a beszélgetés folyamán 
több ötlet is felmerült, például az, hogy ki lehet-e adni vállalkozónak az üzemeltetést, mert 
akkor kevesebbe kerülne az önkormányzatnak, hiszen az üzemeltető kigazdálkodná a 
fenntartást. Ezen kívül egyéb, más felvetések is elhangoztak. A napkollektorok beépítését 
minden bizottsági tag jónak tartotta, az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolták.  
 
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a beszámolót. Kiemeli Cseppely János kiváló szakmai munkáját. Gesztusként a 
Taktaközi Vízgazdálkodási Társulástól 1 Ft-ért parkolóhoz jutottak. A Tatay Sporttelep 
körbekerítésére pénzt kell előteremteni. Mivel a városi sportcsarnoknak nincs neve, el lehetne 
nevezni egy kiemelkedő sportteljesítményt elért versenyzőről.  
 
Rónavölgyi Endréné megköszönve a bizottság munkáját, megnyitja a napirend vitáját.  
 
Bíró István hiányolja a pénzügyi beszámolót, illetve azt, hogy nincs részletes kidolgozása a 
költségeknek. Emellett úgy érzi, hogy ezt a beszámolót a Kht. Felügyelő Bizottságának is 
meg kellett volna tárgyalnia.  
 
Heves János szerint a beszámoló érdeme, hogy tartalmas. Elismerésre méltó a végzett 
munkájuk, és az, hogy vannak elképzeléseik a jövőre vonatkozóan.  
 
Suskó Viktor gratulál a beszámolóhoz. Részletesen is hallotta, hogy melyek az elképzelések, 
mert együttesen járták be Cseppely Jánossal az intézményeket. A szolgáltatások 
színvonalasak, a lakosság igényeit kielégítik. Az elképzelések megvalósítására mindig 
megtalálják a forrást.  
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Vaszily Miklós: A várkert rehabilitációja következtében teljesen átalakul a park, ezért nem 
lenne szabad tönkretenni különböző rendezvényekkel. Volt már kezdeményezés arra 
vonatkozóan, hogy a Tatay Zoltán Sporttelep legyen a rendezvények helyszíne.  
 
Dr. Gál András: Korábban már kérte, hogy a Szakiskola tornatermét bérbe vehesse a 
gimnázium. Erre az épületre anyagiakban is áldoznának, de a tulajdonjog továbbra is az 
önkormányzatnál maradna. A gimnázium kinőtte a jelenlegi tornatermét.  
 
Cseppely János: Kérdés igazából nem hangzott el, de azért pár szóban reagálna. A 
költségkimutatást azért nem tartalmazza a mostani beszámoló, mert a Kht. beszámolója 
tartalmazza azt. A költségtakarékosságra vonatkozóan a tiszaújvárosi példát említi. A tulajdon 
megvédése a városban óriási feladat. A Tatay Sporttelep nagyon kiesik a városközponttól, 
ezért esténként rongálások következnek be. Árajánlatot kértek a telep bekamerázására, amely 
már rendelkezésükre áll, dönteni kell a kivitelezéséről. A Kht. szívügyének tekinti, hogy a 
magas színvonalú sportlétesítményeket megőrizzék, és kapacitásukat kihasználják. Mindenre 
odafigyelnek, amiből pénzt lehet csinálni. Köszönetet mond a városban élő jószívű 
vállalkozóknak, akik támogatják a sportlétesítményeket. A pályázatoknál olyan programot is 
igyekeznek kihasználni, mint a nyitott kapu projekt, amikor is ingyen lehet az uszodát 
látogatni.  
 
Tóth István válaszol a Biró István által felvetett kérdésre. A Felügyelő Bizottság eddig nem 
is tárgyalt beszámolót 6 évre visszamenőleg, csak az üzleti tervet kötelező. Amennyiben 
képviselő úr kívánja, felveszik a napirendjükre.  
 
Rónavölgyi Endréné: Nagyon fontos időnként számba venni, hogy milyen tulajdonnal 
rendelkezik az önkormányzat, illetve a tárgyi, személyi feltételek hogyan hasznosulnak. 
Részletes beszámolót kaptak. Szerencsnek nem kell szégyenkeznie sportlétesítmények 
tekintetében. Műfüves és teniszpálya épült, átadták az uszodát, a Tatay Zoltán Sporttelepet, 
impregnálták a Bolyai Iskola Sportcsarnokának tetőszerkezetét. Más településen nincs ennyi, 
valamint kulturált körülményeket biztosító sportolási lehetőség, s ezt megerősítették azok a 
sportolók is, akik szerencsi tornákon vettek részt. Ezeknek az intézményeknek a fenntartása 
nagyon sok pénzbe kerül. Számadást készített, mely azt mutatja, hogy az uszodával együtt 27 
MFt-ba kerül ezek fenntartása. Ebben az évben 6 MFt-tal támogatták az SzVSE-t, s ehhez, ha 
még hozzászámolja a tornacsarnokok működtetését, akkor ez éves szinten 50 MFt-tot tesz ki. 
Amikor sajnálatos módon a sportintézmény élén vezetőváltás történt, akkor sokan úgy 
vélekedtek, hogy Cseppely János nem testnevelő tanár, a sporttal csak hobbiszinten 
foglalkozik. Mára azonban pozitív irányba változott meg sokak véleménye. A vezető 
kinevezésénél nem az volt a legfontosabb, hogy ő legyen a legjobb gyorsúszó, hanem az volt 
a fontos, hogy menedzser módon igazgassa az intézményeket. A tervek között szerepel, és 
manapság egyre nagyobb támogatást kap a megújuló energiák hasznosítása. Ezekre is 
pályázni lehet, azonban itt is felelősen kell dönteni. Sokan a zárszámadás, a költségvetés 
tárgyalásánál már csak szelektíven emlékeznek arra, hogy mi is az, mely összegek azok, 
amelyek a pályázatok önrészeként a forráshiányt növelik. Uszodához kapcsolódóan, ami a 
különböző szolgáltatások teljesítését illeti: 5 év a monitoring időszak, amely alatt változtatást 
nem lehet véghezvinni, nem volna célszerű veszélyeztetni a pályázat teljesülését. 
Napkollektorok felszerelése: nemcsak az uszoda, gimnázium és nevelési tanácsadó 
vonatkozásában kellene erről gondolkodni, hanem a város intézményei mindegyikében. 
Manapság nem jelent bonyolult műszaki kivitelezést ezek felszerelése. Amennyiben pályázati 
lehetőséget írnak ki ilyen címen, a testület elé fogják hozni. A gimnázium tornateremre 
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vonatkozó igényét a fenntartóval is meg kell beszélni, nehogy felmerüljön, hogy megyei 
fenntartású intézményt szeretnének kisajátítani. A továbbiakban javasolja, hogy a testület 
fogadja el a Kht. beszámolóját.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
26/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: 2006. évi beszámoló elfogadása a városi sportlétesítmények helyzetéről, 
kihasználtságáról  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városüzemeltető Közhasznú Társaság – 
Szerencs Város sportlétesítményeinek helyzetéről, kihasználtságáról szóló 2006. évi - írásos 
beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. A beszámoló egy másolati példánya jelen határozat 
mellékletét képezi.   
 

3.) Tájékoztató a Szervezési és Jogi Osztály munkájáról 
 
Bodnár Béla: Az előterjesztést az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tárgyalta. Az ülésen kértek 
egy pontosítást a 3. oldalon, a testületekkel kapcsolatban. A helyes szöveg: a törvényesség 
biztosítása. Az előterjesztés nem tartalmaz létszámot, ezért elmondja: 1 fő az aljegyző, aki 
egyben osztályvezető, 1 fő helyettes vezető, 1 fő informatikai vezető, 8 fő munkatárs, 3 fő a 
takarítószemélyzet. Ők 3-an április 1-től átkerülnek a Városüzemeltető Kht-hoz.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, gratulál 
aljegyző úrnak a munkatársaihoz. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
tájékoztatót.   
 
Rónavölgyi Endréné: Az osztály munkájáról részletes anyagot kaptak a képviselők. Nem is 
gondolták volna, hogy ilyen szerteágazó feladatot látnak el a munkatársak, kevés 
munkájukban a hiányosság. Összeszokott kollektíva végzi a feladatokat az aljegyző úr 
irányítása alatt. Kérésként merült fel, mivel kevés számú bizottság működik, ne vonjanak 
össze üléseket, a bizottságok munkájához a feltételeket teremtsék meg. A bizottság elnökei 
konzultáljanak, hogy milyen külső szakembereket hívnak meg egy-egy előterjesztés 
megtárgyalásához. Az egyik bizottság ülésén felmerült az is, hogy a bizottsági ülés a testületi 
ülés napján, reggel legyen. Erről konzultáljanak, mert bármilyen módosítás felmerülne a 
bizottság ülésén, kellő időt szükséges biztosítani arra, hogy a változást a testületi ülés 
előterjesztésében átvezessék. Kéri a testületet, vegyék tudomásul az osztály munkájáról szóló 
tájékoztatót.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a Szervezési és Jogi 
Osztály munkájáról szóló tájékoztatót.  
 
Rónavölgyi Endréné a következőkben 15 perc szünetet rendel el.  
 
Szünet után a testület folytatja munkáját a következő napirenddel.  
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4. ) Egyebek  
- A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása  

 
Hajdú Józsefné szóbeli kiegészítésében elmondja: Az előterjesztésben azokat a feltételeket 
írták le, melyek a döntéshez szükségesek. Az álláshely pályázat kiírására azért van szükség, 
mert az 5 éves ciklus letelik. Összevont intézményről van szó. Tegnap bizottsági ülésen 
szakemberként képviselőasszony azt az álláspontot képviselte, hogy mindkét 
intézménytípusra egy időben rendelkeznie kell a leendő vezetőnek képesítéssel. Ez az 
idevonatkozó törvényben, jogszabályban így leírva nincs. Konzultáltak a minisztériummal, 
akik állásfoglalást nem adtak ki, viszont azt mondták, hogy a követelményeken lehet emelni. 
Itt a minimumfeltételek vannak, de a képviselő-testület dönthet úgy, hogy ezeken emel. A 
bizottsági ülésen elhangzott, és a szakemberek véleménye is az, hogy színvonalas városi 
intézményről van szó, ezért szigorítsanak a feltételeken. 
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem 
zárkózott el attól, hogy a pályázati kiírás szövegét pontosítsák. 
 
Hajdú Józsefné javasolja, hogy a kiemelkedő szakmai tevékenységgel és a legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal értsenek egyet. A többi vonatkozásában a törvény meghatározza a 
feltételeket, melyet felolvas. Ha emelnek a követelményeken, akkor itt lehetne, ahol vagy 
helyett és-t határoznak meg, (közművelődési és könyvtárosi). 
 
Sipos Attila: Ha így írják ki, akkor az előnyöknél ez nem jelent már előnyt, ezért onnan a 
második francia bekezdést húzzák ki.  
 
Rónavölgyi Endréné pontosítja a pályázati kiírást: A képesítés és egyéb feltételek között az 
első bekezdésnél közművelődési és könyvtárosi együttes léte szükséges, az összes többi 
marad. A pályázat elbírálásánál négy előnyt jelentő feltétel marad. A második francia 
bekezdést kihúzzák, az összes többi marad.  
 
Hidegkúti Ákos arra kíváncsi, hogy milyen szakértőkre gondoltak, ennek igénybevétele 
mennyibe fog kerülni?  
 
Uray Attiláné: Közművelődési ismeretek megszerzését végzi. Az előadáson kérdés nélkül 
felvetődött az igazgatói álláshely pályázat kiírása. Sajnálatosnak tartják, hogy sok esetben 
rosszul jelenik meg a pályázat. Kiss László oktató felhívta a figyelmet arra, hogy összevont 
intézménynél szükséges minden egyes esetben a szakirányú végzettség. Konzultált Kenyér 
Katalin szakértővel is. Nem érti, hogy hogyan maradhatott benne a szakvizsga, erről nem 
konzultáltak.  
 
Rónavölgyi Endréné további hozzászólásokat, kérdéseket vár.  
 
Hajdú Józsefné: A testületnek kell eldöntenie, hogy hogyan írja ki a pályázatot; „és”-sel, 
illetve „vagy”-gyal.A pályázóknak programot kell készíteni, amelyet szakértővel lehet 
véleményeztetni. Lehetőségként írták bele az előterjesztésbe a szakértő igénybevételét. Öt 
évvel ezelőtt is így jártak el, az ára akkor 50.000,-Ft volt.  
 
Rónavölgyi Endréné tájékoztatásul elmondja, hogy létezik egy szakértői névsor, és csak 
ebből lehet szakértőt felkérni. Az ő véleményük mérvadó.  
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Uray Attiláné: Nem érti, hogy hogyan lehet mégis pályázni nem szakirányú egyetemi vagy 
főiskolai végzettséggel?  
 
Hidegkúti Ákos: Szerinte úgy lehet, hogy akár egy tanári diplomával is pályázni lehet, ha 
van felsőfokú szakvizsgája is.   
 
Rónavölgyi Endréné: Kéri osztályvezető asszonyt, hogy pontosítsa a kiírást.  
 
Hajdú Józsefné felsorolja ezeket, mely megegyezik az előtte lévő és hatályos jogszabállyal.  
 
Rónavölgyi Endréné a képesítési feltételeket teszi fel szavazásra alternatívánként, és kéri az 
szavazzon igennel, aki azt szeretné, ha az alábbiak szerepelnének a pályázati kiírásban:   
 

- szakirányú (közművelődési és könyvtárosi) egyetemi végzettség  
Szavazat: 13 igen, 2 nem  
 

- nem szakirányú egyetemi, de felsőfokú szakirányú közművelődési és könyvtárosi 
munkaköri szakvizsga  

Szavazat: 10 igen, 5 nem  
 

- főiskolai könyvtárosi és közművelődési képzettség  
Szavazat: 15 igen  
 

- az előzőekben megszavazott három alternatíva + legalább 5 éves szakmai gyakorlat és 
kiemelkedő szakmai tevékenység  

Szavazat: 14 igen, 1 tartózkodás  
 
Rónavölgyi Endréné a pályázati kiírást az elfogadott alternatívákkal összességében bocsátja 
szavazásra, illetve azzal a módosító javaslattal, miszerint az előnyt jelent bekezdésből 
kiveszik a második francia bekezdést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
27/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyének meghirdetése  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztés megtárgyalta, és az alábbi 
döntést hozta:  
 
1. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyét meghirdeti az alábbiak 
szerint:  
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Pályázatot hirdető szerv:  Szerencs Város Önkormányzata  

Meghirdetett munkahely:  Városi Kulturális Központ és Könyvtár  

Munkakör megnevezése:  igazgató  
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Képesítés és egyéb feltételek:  

- szakirányú (közművelődési és könyvtárosi) egyetemi  

vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 

(közművelődési és könyvtárosi) munkaköri szakvizsgák;  

főiskolai könyvtárosi és közművelődési képzettség  

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat  

- kiemelkedő szakmai tevékenység  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- közművelődési intézményben szerzett vezetői gyakorlat  

- számítógép-kezelői ismeretek  

- személygépkocsi-vezetői engedély  

- idegen nyelv ismerete  

Juttatások, illetmény, pótlék, vezetői pótlék, egyéb:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 

végrehajtási rendelete alapján.  

 

Pályázat benyújtásának határideje:  

   A Kulturális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap.  

Pályázat elbírálásának határideje:  

   A pályázati határidő lejártát követő 30 nap.  

Az állás elfoglalásának kezdete:  2007. július 1.  

A megbízás időtartama:   5 év  

A pályázat benyújtásának helye és további felvilágosítás:  

   Szerencs Város Polgármesteri Hivatala  

   Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztály  

   3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  

   47/565-260 

A pályázathoz mellékelni kell:  

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

- képesítést igazoló oklevelek másolata  

- szakmai önéletrajz  

- vezetési program 

- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázatát az 

intézmény dolgozói is megismerhessék 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázat megjelenésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg, kérjen fel szakértőket a pályázatok értékelésére, intézkedjen a 
szakmai bizottság összehívásáról.  
 
Határidő:  azonnal, ill. 2007. június 31.  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

- Az egészségügyi ellátás átalakítása kapcsán Szerencs Város Önkormányzatát 
érintő területek (tüdőgyógyászat, neurológia, pszichiatria)  

 
Dr. Bobkó Géza elmondja: Az egészségügyi reformoknak még nincs vége, a kijelölték a 
kórházak működési területét. Javasolja, hogy a tüdőgyógyászat fekvőbeteg ellátása 
Edelényhez tartozzon. Amennyiben ehhez a testület hozzájárul, az edelényi önkormányzattal 
kell megállapodást kötni. Neurológia, pszichiatria: eddig a Megyei Kórházhoz tartoztak, 
viszont most átkerülnének a sátoraljaújhelyi Szent Erzsébet Kórházhoz. Javasolja, hogy 
továbbra is a Megyei Kórházhoz tartozzanak az előterjesztésben részletezett indokok alapján.  
 
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság teljes mértékben, egyhangúlag támogatja 
az előterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Korondi Klára egyetért azzal, hogy a beteggel kezdettől fogva egy orvos foglalkozzon. 
Tudomása szerint a Szent Ferenc Kórházat bezárták, a Semmelweis Kórházban viszont 
megnő a várakozási idő, ezzel egyidejűleg a másik két fekvőbeteg ellátásra vonatkozó 
javaslatot is támogatja.  
 
Visi Ferenc is támogatja a főorvos által megindokolt előterjesztés elfogadását.  
 
Heves János arra kíváncsi, hogy ha minden település az előterjesztésben is szereplő indokok 
alapján úgy dönt, hogy Edelényhez, illetve Miskolchoz akar tartozni, akkor mi lesz ezekben a 
kórházakban?  
 
Dr. Bobkó Géza elmondja, hogy Szerencs és környéke az ő felelőssége volt, ezért minden 
településre írt levelet. Nem mindenki fog ezzel egyetérteni. A települések az ott dolgozó 
orvosokkal is konzultálni fognak. Sokszínű lesz a változás.  
 
Rónavölgyi Endréné megköszöni a szóbeli tájékoztatást. Volt idő, amikor Szerencs 
pszichiatria és neurológia tekintetében Sátoraljaújhelyhez tartozott. Kezdeményezték, hogy e 
két ellátási forma Miskolcra kerüljön át. A kötelezően kijelölt kórház ellenére is választhat a 
beteg, hogy hová megy. Ez egyfajta kötelezvény, hogy minden beteget fogadnia kell 
valamelyik kórháznak, de a beteg választhat. Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az ESZEI előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozza:  
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28/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: A tüdőgyógyászati, a neurológiai, a pszychiatriai fekvőbeteg ellátás helyének 
meghatározása  
 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézet igazgató főorvosának előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi állásfoglalást teszi:  
 

- Szerencs Város Önkormányzata - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására vonatkozó szabályozás alapján - a B-A-Z 
megyében működő fekvőbeteg ellátást végző szolgáltatók ellátási területétől eltérően a 
tüdőgyógyászati fekvőbeteg ellátást az Edelényi Koch Róbert Kórháztól kívánja 
igénybe venni.  
Ennek alapján Szerencs Város Képviselő-testülete, mint fenntartó felhatalmazza a 
polgármestert, kérje az Edelényi Önkormányzatot, mint a Koch Róbert Kórház 
fenntartóját, adja hozzájárulását ahhoz, hogy a tüdőgyógyászati fekvőbeteg ellátást 
Szerencs város lakosai egészségügyi intézményükben vehessék igénybe. Az Edelényi 
Önkormányzat hozzájárulása esetén felhatalmazza a polgármestert a fenntartói 
megállapodás aláírására.  

 
- Szerencs Város Önkormányzata - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtására vonatkozó szabályozás alapján - a B-A-Z 
megyében működő fekvőbeteg ellátást végző szolgáltatók ellátási területétől eltérően a 
neurológiai és pszychiatriai fekvőbeteg ellátást a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórháztól kívánja igénybe venni.  
Ennek alapján Szerencs Város Képviselő-testülete, mint fenntartó felhatalmazza a 
polgármestert, kérje a B-A-Z Megyei Közgyűlést, mint a B-A-Z Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház fenntartóját, adja hozzájárulását ahhoz, hogy a neurológiai 
és pszychiatriai fekvőbeteg ellátást Szerencs város lakosai az egészségügyi 
intézményükben vehessék igénybe. A B-A-Z Megyei Közgyűlés hozzájárulása esetén 
felhatalmazza a polgármestert a fenntartói megállapodás aláírására.  

 
A képviselő-testület e feladatok végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnökével, valamint Edelény város 
polgármesterével. 
 
A képviselő-testület felkéri a Szántó J. Endre ESZEI igazgató főorvosát, hogy 
állásfoglalásáról tájékoztassa az egri székhelyű Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézetét.  
 
 
Felelős:  Rónavölgyi Endréné polgármester  
  Dr. Bobkó Géza intézményvezető igazgató főorvos  
Határidő:  azonnal  
 
 

- Előterjesztés a Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda, valamint a 
Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény alapító okiratának módosítására  
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Hajdú Józsefné tájékoztatásul elmondja, hogy az intézmények előminősítéséhez van szükség 
az alapító okiratok módosítására. Ezzel növelik az esélyt a kiemelt normatívára.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
29/2007. (III. 29.) 
H A T Á R O Z A T 
Tárgy: Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi Otthonos Óvoda, valamint a 
Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 

Szerencs Város Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Csalogány Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási 
Intézmény módosított alapító okiratát jóváhagyja.  
 
Az elfogadott alapító okiratok jelen határozat mellékletét képezik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hajdú Józsefné osztályvezető 
 
 

1. sz. melléklet a  29/2007. (III. 29.) sz. határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az intézmény neve: 

RÁKÓCZI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS, KÉTTANNYELVŰ ISKOLA,  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS 
CSALOGÁNY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 

 
OM azonosító: 028927 
 
Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
 
Tagintézménye: 
  CSALOGÁNY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 
 
 A tagintézmény telephelye:  
  3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1. 
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Az intézmény alapítója: 
  Szerencs Városi Tanács 
 
Az alapítás ideje: 
  1987. szeptember 01. /Határozat száma: 190/1987. Tk 39/1987. (VIII. 18.)/ 
 
Az intézmény fenntartójának neve és címe: 
  Szerencs Város Önkormányzata 

3900 Szerencs, Rákóczi út. 89  
 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
  Szerencs Város Önkormányzata 
 
Működési területe: 

Szerencs és vonzáskörzete 
 
Az intézmény jogállása: 
  Önálló jogi személy  
 
Típusa: 
  Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 
  Székelyén: 550 tanuló 
  Telephelyén (Csalogány Óvoda): 55 gyermek (2 csoport) 
  Művészeti iskolában: 200 növendék 
 
Évfolyamainak száma: 
  Általános iskola  8 évfolyam 
  Magyar – angol két tanítási nyelvű képzés 2000-től felmenő rendszerben 
  Alapfokú művészetoktatás  
  Képző és iparművészet 8 évfolyam (előképző 2 évfolyam, alapfok 6  
  évfolyam) 
  Színjáték 10 (előképző 2 évfolyam, alapfok 6 évfolyam, továbbképző 2  
 évfolyam) 
  Táncművészet 10 (előképző 2 évfolyam, alapfok 6 évfolyam, továbbképző 2 
  évfolyam) 
 
Az intézmény tevékenysége: 
  Szakágazat száma: 80120 Alapfokú oktatás 
           80110 Óvodai nevelés 

a.) ellátandó alaptevékenysége 
 

80111-5 Óvodai nevelés 
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 
80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás 

Felmenő rendszerű kéttannyelvű és emelt szintű angol oktatás első 
osztálytól kezdődően felmenő rendszerben. 
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80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános  
műveltséget megalapozó részben integrált nevelése-oktatása körzeti 
szinten.  

 80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 
  Szakágazat száma: 80130 Alapfokú művészetoktatás 
 80131-3 Alapfokú művészetoktatás (színjáték, képző- és iparművészet,  

néptánc tagozaton) 
 

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma 
Tanulói 
létszám 

(fő) 

Grafika 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok) 30 

Textil 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok) 20 

Szobrászat 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok) 20 
Képző és iparművészet 

Festészet 8 évfolyam (2 előképző- 6 alapfok) 30 

Színművészet 10 évfolyam ((2 előképző- 6 alapfok-2 továbbképző) 40 

Táncművészet Néptánc 10 évfolyam ((2 előképző- 6 alapfok-2 továbbképző) 60 

Felvehető tanulók száma összesen 200 
 

  Szakágazat száma: 55230 Intézményi közétkeztetés 
 55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése.  
Szolgáltatási jegyzékszám: 55 .51.10.1 

  Egyéb munkahelyi étkeztetés (a munkahely dolgozóinak szervezett  
étkeztetése) Szolgáltatási jegyzékszám: 55.51.10.4 
 

  Szakágazat száma: 75176 Intézményi vagyon működtetése 
 75176-8 Intézményi vagyon működtetése 
   
  Szakágazat száma: 92400 Sporttevékenység 
 92403-6 Diáksport 
 

b.) kiegészítő tevékenység 
 
  75195-0 Intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység 
 

Szabad kapacitás terhére történő étkeztetés, az intézmény termeinek bérbeadása. 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A székhelyen és a telephelyen lévő ingatlanok (Hrsz. 61/18, 9630 négyzetméter), 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 

 
Gazdálkodási jogköre: 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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Gazdálkodási tevékenységéhez hozzátartozik a tagintézmény óvoda és a szakmailag 
önálló Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény gazdasági ügyeinek intézése. 

 
A Zeneiskola nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel, saját épülettel, az 
intézmény gazdálkodásának lebonyolítója a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezete. 
 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Pályázat útján az önkormányzat képviselő-testülete által az érvényben lévő 
jogszabályok szerint.  
 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
Igazgató, igazgató helyettes, gazdaság vezető 
Az óvoda képviseletére jogosult a tagintézmény vezető. 

 
Törzsszáma: 438339 
Adónyilvántartási száma: 15438339-2-05 
Egységes statisztikai számjele: 15438339-8010-322-05 

 Szakágazati főtevékenység: 801110 
 
 
 

2. sz. melléklet a 29/2007. (III. 29.) sz. határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Az intézmény neve: 

SCHOLTZ JENŐ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 
OM azonosító: 039523 
 
Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
 
 Az intézmény telephelye:      Ellátandó feladatok: 
 3932 Erdőbénye, Kossuth u. 12.   zongora, furulya, szolfézs oktatása 
        Mátyás király u. 16.  zeneóvodai oktatás 
 3925 Prügy, Kinizsi u. 2.    zongora, furulya, szolfézs oktatása 
           Petőfi u. 41.    zeneóvodai oktatás 
 3718 Megyaszó, Fő u. 24.     zongora, furulya, szolfézs oktatása 
 3902 Szerencs-Ond, Fő út 104.   furulya, hegedű, szolfézs oktatása 
    Kossuth u. 14.   zeneóvodai oktatás 
 3900 Szerencs, Széchenyi u. 47.   zeneóvodai oktatás 
    Rákóczi u. 182.   zeneóvodai oktatás 
    Rákóczi Zs. tér 1. (óvoda)  zeneóvodai oktatás 
 
Az alapító neve: 
 Szerencs Város Képviselő-testülete 
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Az alapítás ideje: 
 1992. január 01. /Határozat száma: 285/1991-80/1999. (XII. 18.) Öt/ 
 
Az intézmény fenntartójának neve és címe: 
 Szerencs Város Önkormányzata 

3900 Szerencs, Rákóczi út. 89  
 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
 Szerencs Város Önkormányzata 
 
Működési területe: 

Szerencs és vonzáskörzete 
 
Az intézmény jogállása: 
 Önálló jogi személy 
 
Az intézmény típusa: 
 12 évfolyammal működő alapfokú művészetoktatási intézmény 
 (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 
 
Felvehető maximális létszám: 
  székhelyen: 300 tanuló 
  telephely (Erdőbénye): 20 tanuló 
  telephely (Prügy): 25 tanuló 
  telephely (Megyaszó): 40 tanuló 
 
Az intézmény tevékenysége: 
 
  Szakágazat száma:80130 Alapfokú művészetoktatás 
 
 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 
   Művészeti ág: zeneművészet 
 

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma 
Tanulói 
létszám 

(fő) 
Zongora (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 70 

Furulya (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 66 

Hegedű (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 25 

Gordonka (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 10 

Fuvola (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 20 

Klarinét (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 25 

Szaxofon (2 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző) 6 

Zeneművészet 

Trombita (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 6 
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Vadászkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 2 

Tenorkürt (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 3 

Tuba (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 2 

Ütő (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 20 

Magánének (1 év előképző, 4 év alapfok, 2 év továbbképző) 6 

Gitár (2 év előképző, 6 év alapfok, 4 év továbbképző) 20 

Zeneóvoda  59 

Fagott (2 év előképző, 4 év alapfok, 4 év továbbképző) 2 
Felvehető tanulók száma összesen 342 
 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladat ellátásához a székhelyén lévő Szerencs Város tulajdonában álló 48/811 sz. 
tulajdoni lapon nyilvántartott 61/18 hrsz-ú ingatlanon lévő Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 tanterme áll 
rendelkezésre. A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, hangszerek. Az iskola a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatósága. 

 
 
A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. 
 
 
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

Részben önálló költségvetési intézmény. Az intézmény nem rendelkezik önálló 
gazdasági szervezettel, saját épülettel, az intézmény gazdálkodásának lebonyolítója a  
Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 
 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az igazgatót nyilvános pályázat alapján Szerencs Város Képviselő-testülete nevezi ki. 
A munkáltatói jogokat Szerencs Város polgármestere gyakorolja felette. 
Az intézménynél dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. 

 
 
Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az alapító által kinevezett igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja a 
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 Adónyilvántartási szám: 15438339-1-05 
 Egységes statisztikai számjel: 15438339-8012/321/05 
 Törzsszám: 438339000 
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- Előterjesztés a 2007/2008-as tanévben indítandó óvodai csoportok és első 
osztályok számáról, a kötelező óvodai felvételi és beiskolázási körzetek 
létrehozásáról  

 
 
Hajdú Józsefnénak nincs szóbeli kiegészítése, az előterjesztésben leírták az indokokat.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Danyi László arra kíváncsi, hogy Ondot ez mennyiben érinti?  
 
Rónavölgyi Endréné megnyugtatja, hogy minden marad, nincs változás. További kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
30/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: A 2007/2008-as tanévben indítandó óvodai csoportok és első osztályok száma, a 
kötelező óvodai felvételi és beiskolázási körzetek létrehozása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést a 2007/2008-as tanévben 
indítandó óvodai csoportok és első osztályok számáról, a kötelező óvodai felvételi és 
beiskolázási körzetek létrehozásáról és az alábbi döntést hozza: 
 
 1. Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1. alatti telephelyen, 
     a jelenlegi Csalogány Napköziotthonos Óvodában              2 csoport 
 
     Szerencs, Rákóczi út 128. alatti telephelyen, 
     a jelenlegi Gyárkerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödében               4 csoport 
 
     Szerencs, Széchenyi út 47. alatti telephelyen,  
                A jelenlegi Napsugár Napköziotthonos Óvodában                                  6 csoport     
 
     Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. alatti telephelyen, 
     a jelenlegi Napsugár Napköziotthonos Óvoda Ondi Tagóvodájában       1 csoport 
 
 2. Szerencs, Rákóczi út 100. alatti telephelyén, a jelenlegi Bolyai János     
                Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános Iskolában:              2 első osztály indul. 
 
        Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. alatti telephelyen, a jelenlegi Rákóczi Zsigmond  
     Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben: 
           2 első osztály indul. 
 

Az ondi tanköteles korúak Szerencs- Ond, Fő út 104. alatti telephelyen, a jelenlegi       
Bolyai János Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános Iskola Ondi Tagiskolájába 
nyernek felvételt. 

 
3. A szülők szabad iskolaválasztásának megfelelően kötelező beiskolázási körzeteken                 
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kívülről érkező tanulók beiratkozását (más településről) a Szerencs, Rákóczi                  
Zsigmond tér 1. alatti telephelyen, a jelenlegi Rákóczi Zsigmond Általános, 
Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kell biztosítani. 
 

4. Szerencs Város Képviselő-testülete által 2007. február 15-én elfogadott 16/2007 
(II.15) határozata alapján létrehozandó új többcélú közös igazgatású közoktatási       
intézmény óvodai és általános iskolai intézményegységeinek megfelelően négy 
kötelező felvételt biztosító óvodai és két iskolai körzetet hoztunk létre az óvodai 
gyermekek felvételére, illetve az általános iskolai tanulók beiskolázására. A 
fenntartó által meghatározott óvodai felvételi és beiskolázási körzetekből az óvodák 
és általános iskolák a tanköteles korú tanulók felvételét nem tagadhatják meg. 
 
 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az oktatási osztály vezetőjét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Hajdú Józsefné osztályvezető 
Határidő: folyamatos 

        
1. sz. melléklet 

 
Bolyai János Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános Iskola 

beiskolázási körzete utcanév szerint a 2007/2008-es tanévre vonatkozóan 
 

Ady Endre utca       Kossuth Lajos köz  

Alsópincesor        Kossuth Lajos utca  

Arany János utca       Kossuth tér  

Árpád utca        Kölcsey utca 

Árpád hegy utca       Laktanya utca  

Bajcsy – Zsilinszky utca      Landler Jenő utca  

Bakó József utca       Magyar utca  

Bényei utca        Malom utca  

Csokonai utca       Molnár István utca  

Dobó Katica utca       Ondi út  

Erdei Ferenc utca       Példánykert köz  

Felsőkert utca        Petrikovics László utca  

Gyár út        Pince köz  

Határ utca        Rákóczi út  

Határőr utca        Szabadság utca  

Hegy utca        Széchenyi utca  

Hidegvölgy utca       Szemere Bertalan utca  

Hunyadi utca        Szilas A. Pál utca  
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Jókai utca        Váci Mihály utca  

József Attila utca       Vajda János utca  

Kandó Kálmán út       Veres Péter utca  

Kazinczy utca       Zrínyi utca  

 
2. sz. melléklet 

 
Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola,  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
beiskolázási körzete utcanév szerint a 2007/2008-es tanévre vonatkozóan 

 
 
Alkotmány köz       Kárpát utca  

Alkotmány utca       Kilián György utca  

Bartók Béla utca       Kilián tér  

Bástya utca        Kinizsi Pál utca  

Bekecsi út        Kisvásártér utca  

Bethlen Gábor utca       Kolozsvári utca  

Bocskai utca        Lipták János utca  

Bors Kálmán utca       Lőcse utca  

Corvin Ottó utca       Malom tanya  

Csalogány köz       Móra Ferenc utca  

Csalogány utca       Nagyvárad út  

Dózsa György utca       Pincemester utca  

Előhegy utca        Pozsonyi út 

Eperjes utca        Radnóti utca  

Erzsébet tér        Rákóczi Zsigmond tér  

Erzsébet utca        Rózsa utca  

Felsőpincesor        Sallai utca  

Fürt Sándor utca       Ságvári utca  

Gárdonyi utca       Takta utca  

Hámán Kató utca       Tavasz utca  

Huszárvár utca       Táncsics Mihály utca  

Igló utca        Temető köz  

Kállai Éva utca       Vörösmarty utca  

Kassa utca  
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3. sz. melléklet 
 
 

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Ondi Tagóvoda 
felvételi körzete utcanév szerint a 2007/2008-es nevelési évre vonatkozóan 

 
Napsugár Óvoda: 
 
Alsópincesor        Hivatal köz  

Arad utca        Hunyadi utca  

Árpád utca        Hunyadi köz  

Árpád hegy utca       Huszárvár utca  

Bakó József utca       Kárpát utca  

Bástya köz        Késmárk utca  

Bástya utca        Kisvásártér utca  

Béka utca        Kossuth Lajos köz  

Bényei utca        Kossuth Lajos utca  

Bors Kálmán utca       Kossuth tér  

Corvin Ottó utca       Kórház köz  

Csokonai utca       Kölcsey utca  

Előhegy utca        Lajos köz  

Erdei Ferenc utca       Laktanya utca  

Erzsébet tér        Landler Jenő utca  

Erzsébet utca        Mikszáth Kálmán utca  

Felsőkert utca        Molnár István utca  

Felsőpincesor        Monoki utca  

Fenyves utca        Ondi út  

Határ utca        Petőfi utca  

Határ köz        Petrikovics László utca  

Határőr utca        Példánykert köz  

Hegy utca        Példánykert utca  

Hidegvölgy utca       Pince köz  

Pincemester utca       Posta utca  

Radnóti utca        Rakodó köz  

Rákóczi utca        Sallai utca  

Ságvári utca        Szabadság utca  
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Széchenyi köz       Széchenyi utca  

Szemere Bertalan utca      Szilas A. Pál utca  

Szűk utca        Tatay Zoltán utca  

Táncsics Mihály utca       Temető köz  

Váci Mihály utca       Vajda János utca  

Veres Péter utca  

 

Tagóvoda Ond:  
 
Ond település teljes közigazgatási területe  
 

4. sz. melléklet 
 

Gyárkerti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
felvételi körzete utcanév szerint a 2007/2008-es nevelési évre vonatkozóan 

 
 

Ady Endre utca       Arany János utca  

Bethlen Gábor utca       Bocskai utca  

Dobó Katica utca       Dózsa György utca  

Eperjes utca        Gyár út  

Igló utca        Jókai utca  

József Attila utca       Kandó Kálmán út  

Kazinczy utca       Kolozsvári utca  

Lőcse utca        Magyar utca  

Malom utca        Malom tanya  

MÁV telep        Nyár utca  

Rákóczi út        Táncsics Mihály utca  

Zrínyi utca  

 
5. sz. melléklet 

 
 

Csalogány Napközi Otthonos Óvoda  
felvételi körzete utcanév szerint a 2007/2008-es nevelési évre vonatkozóan 

 
Alkotmány köz       Alkotmány utca  

Bajcsy-Zsilinszky utca      Bartók Béla utca  

Bekecsi utca        Csalogány köz  
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Csalogány utca       Fürt Sándor utca  

Gárdonyi utca       Hámán Kató utca  

Kassa utca        Kállai Éva utca  

Kilián György utca       Kilián tér 

Kinizsi Pál utca       Lipták János utca  

Lipták János köz       Móra Ferenc utca  

Nagyvárad köz       Nagyvárad út  

Pozsonyi út        Rákóczi Zsigmond tér  

Rózsa utca        Szegfű utca  

Széchenyi utca       Takta utca  

Tavasz utca        Vörösmarty utca  

 
 
 

- OKÉV engedély kérése az alapfokú művészeti képzésre vonatkozó 
osztálylétszám túllépésére  

 
Hajdú Józsefné: Normatíva lehívásához van szükség az OKÉV engedélyre.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az OKÉV engedély 
kérésre vonatkozó előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
31/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: OH OKÉV engedély kérése az alapfokú művészetoktatási képzés létszámtúllépésére  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és egyetért azzal, hogy 
Szerencs Város Önkormányzata kérelmet nyújtson be az alapfokú művészetoktatási képzés 
Vizuális kultúra előképző 1-2 és a Festészet alapfok 1. osztályok összesen 3 fővel történő 
tanulólétszám túllépésének engedélyezésével kapcsolatban, az Oktatási Hivatal Országos 
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságához.  
 
Határidő:  2007. március 29.  
Felelős:  Rónavölgyi Endréné polgármester  
  Hajdú Józsefné osztályvezető   
 
 

- A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskolában két 
rendészeti tagozat indítása  
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Hajdú Józsefné elmondja: A gimnázium igazgatója kereste meg azzal, hogy a nagy 
érdeklődésre tekintettel két rendészeti osztályt indíthassanak. Ő javasolja, mert a törvény is 
megengedi.  
 
Rónavölgyi Endréné: Két feltétele van. Nem kerülhet több pénzbe, valamint a későbbiekben 
erre hivatkozással nem kérhetik az iskola épületének bővítését.  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Mint a gimnázium igazgatója elmondja: A plusz osztály beindítása nem fog több pénzbe 
kerülni, viszont ettől függetlenül elkerülhetetlen a gimnázium épületének bővítése.  
 
Rónavölgyi Endréné további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
32/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: A Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközép Iskolában két rendészeti 
osztály indítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 
egyetért azzal, hogy a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában két 
rendészeti osztály induljon a 2007/2008-al tanévtől, azzal a feltétellel, hogy a további egy 
osztály indítása és működtetése nem jelenthet többletkiadást a fenntartó számára.  
 
Határidő:   2007. szeptember 1.  
Felelős:   Rónavölgyi Endréné polgármester  
   Hajdú Józsefné osztályvezető 
 
 

- Előterjesztés a szociális rendelet módosítására  
 
Porkoláb Béláné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy törvényességi szempontból van 
szükség a módosításra.  
 
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta a módosítást.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet 
módosítását.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

Szerencs Város Önkormányzata 
5/2007.(III.29.) 

R E N D E L E T E 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

 25



1/1999.(I.29.) számú rendelete (továbbiakban: R.) 
módosítására 

 
1. § 

 
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. Rendszeres szociális 

segély cím 6. § (4) bekezdése e) pontja, valamint (5) bekezdése.  
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. Záró rendelkezések cím 

29. § (3) bekezdése.  
 

2. § 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.  
 
 
 

- Előterjesztés a szemétdíj kompenzációról szóló rendelet megalkotására  
 
Porkoláb Béláné: A költségvetés elfogadása után került sor e rendelet előkészítő munkáira.  
 
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem tudott jobb alternatívákat felvázolni, 
de igazságosabbá kell tenni ezt a támogatási formát, valamint próbáljanak beleférni abba a 
költségvetési keretbe, melyet erre a testület meghatározott. 1 nem szavazattal, elfogadták a 
javaslatot.  
 
Hidegkúti Ákos arról érdeklődik, hogy a mentesség a második negyedévre vagy két 
negyedévre szól?  
 
Rónavölgyi Endréné: Két negyedévre, tehát féléves a kedvezmény. Új kezdeményezés 
felülvizsgálatáról van szó, amikor díjkedvezményt állapít meg a testület az idősek és alacsony 
jövedelemmel rendelkezők számára. Amikor létrehozták a rendeletet, akkor a 70 éven aluliak 
részére szerették volna a kedvezményt kiterjeszteni, de szempont volt, hogy ne csak egy 
bizonyos életkor elérése legyen meghatározó a kedvezmények biztosításánál. Úgy gondolja, 
hogy ez az önkormányzat jó lelkiismerettel nézhet szembe ezzel a feladattal, mert erejéhez 
mérten gondoskodik a szociálisan rászorultakról. Emellett ott van a lakhatási támogatás, az 
átmeneti segély, a közgyógyellátási igazolvány, a közlekedési támogatás. Kérdezzenek körbe 
más településeken, mert van, ahol még a lakhatási támogatást sem ismerik. 
 
Danyi László arról érdeklődik, hogy a 70 éven felüliek automatikusan megkapják a 
kedvezményt?  
 
Porkoláb Béláné tájékoztatja, hogy nem, kérelmet kell benyújtani, de ezt a rendelet 
tartalmazza.  
 
Rónavölgyi Endréné kéri, hogy a feltételekről adjanak széleskörű lakossági tájékoztatást, 
ugyanígy a lomtalanításról is. További hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a 
rendeletet.  
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztést elfogadja és az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Szerencs Város Önkormányzatának  
6/2007.(III.29.)  

R E N D E L E T E  
 a szemétdíj kompenzációról  

 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Szerencs Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék 
kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról szóló, 19/2005.(XII.20.) számú rendelete  
alapján kivetett közszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtandó támogatás tárgyában az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya Szerencs város közigazgatási területén közszolgáltatási díj fizetésre 
kötelezett magán-, vagy társasházi lakásban élő személyekre, családokra terjed ki.  
 

2. § 
 

(1) 2007. évben közszolgáltatási díj fizetése alól mentesülnek azok a magánszemélyek, akik 
(a) Szerencs város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek,  
(b) a szolgáltatásért részösszeget fizetnek, 
(c) tárgyévet megelőzően 70. életévet betöltött egyedül élők, vagy  
(d) közös háztartásban házastársi, élettársi kapcsolatban élők, ha átlagéletkoruk tárgy 

évet megelőzően a 70. évet meghaladja, 
(e) a szociális törvény 4. § (1) bek. b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem 

rendelkeznek, 
(f) a szociális igazgatásról és a pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló helyi 

rendelet alapján adható ellátások közül legfeljebb két típusú ellátásban részesülnek 
és 

(g) az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb, mint az öregségi nyugdíjminimum 150 %-
a. 

(2) 2007. évben két negyedévi szolgáltatási díj megfizetése alól mentesülnek az (1) bekezdés 
(a)-(f) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő magánszemélyek, amennyiben az egy főre 
jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, de kevesebb, 
mint az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a. 

(3) 2007. évben egy negyedévi szolgáltatási díj megfizetése alól mentesülnek az (1) bekezdés 
(a)-(f) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő magánszemélyek, amennyiben az egy főre 
jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át meghaladja, de kevesebb, 
mint az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a. 

 
3. § 

 
(1) A kompenzáció kérelemre adható. Az eljárás, valamint a szociális rászorultság vizsgálata 

Szerencs Város Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
1/1999.(I.29.) számú rendelete alapján történik, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi 
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nyugdíj, illetve járadék összege figyelembevételével. A kérelmet Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztályán lehet előterjeszteni.  

(2) A kérelem legkésőbb 2007. december 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása 
jogvesztő.  

(3) A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.  
(4) A kompenzáció összegét a Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Osztálya utalja át a 

szolgáltató számlájára, illetve a szolgáltató részére már megfizetett díjat a jogosult 
részére. 

(5) A társasházban lakó jogosult kompenzáció iránti igényéhez csatolni kell a közös 
képviselő által kiadott, a szemétdíj összegét is magában foglaló közös költség 
befizetéséről szóló igazolást.  

(6) A támogatás mértéke azonos a közös képviselő által kiadott igazolásban foglalt fizetendő 
szemétdíj összegével, de nem haladhatja meg a magánszemélyek által közszolgáltatásért 
fizetendő részösszeget. A társasházban élő jogosultakat megillető kompenzációt a 
Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Osztálya közvetlenül a jogosult részére fizeti ki. 

 
6.  § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, 2007. december 31-én hatályát veszti. 
 
 

- Az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó pályázat kiírása  
 
Porkoláb Béláné: Az elmúlt évek hagyományait szeretnék követni, amennyiben az 
önkormányzat anyagi lehetőségei ezt megengedik.  
 
Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Dr. Gál András: A gimnáziumban van egy fiatal tanár, aki szerette volna igénybe venni ezt a 
lehetőséget, de az eladó visszalépett. Most mi a teendője, újra be kell nyújtania a kérelmet?  
 
Hidegkúti Ákos: A kérelmek benyújtási határideje április 30. Javasolja, hogy ezt a határidőt 
tolják ki két hónappal, valamint  a támogatást telekvásárlásra is lehessen felhasználni.  
 
Fekete József arra kíváncsi, hogy az áthúzódó szerződők kapnak-e tájékoztatást, vagy újra 
kell pályázniuk?  
 
Porkoláb Béláné válaszában elmondja: A feltett kérdésekre a helyi rendelet ad választ. A 
pedagógus adja be most a kérelmét, mert 6 hónap áll rendelkezésre, hogy felhasználhassa. A 
határidő meghosszabbítása nem indokolt, mert az első érdeklődők már itt jártak a hivatalban, 
és az év második felében is lesz lehetőség pályázatot benyújtani. A helyi rendelet nem teszi 
lehetővé, hogy ne csak önkormányzati telket vásároljanak.  
 
Rónavölgyi Endréné: Minden esetben egyedileg, részletesen tárgyalták meg az igénylők 
kérelmeit. Nem javasolja a helyi szabályok felpuhítását. Lehetnek jogos felvetések, de erre 
későbbiekben térjenek vissza. 
 
Porkoláb Béláné hozzáteszi: a korábbi szerződőknek csak áthúzódó a kérelme, nem kell 
újból pályázni.  
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Rónavölgyi Endréné további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
33/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2007. évi pályázat kiírása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 6/2003.(III.25.) számú helyi rendeletben foglalt 
felhatalmazás alapján – az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javaslatát 
figyelembe véve – megtárgyalta és elfogadta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2007. 
évi pályázat kiírását.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2007. április 30.  
A támogatás felhasználásának határideje:  2007. november 30.  
 
Határidő:  a pályázat kiírására 2007. április 1.  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző   
 
 

- Az SzTcKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása  
 
Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
34/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása   
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és úgy dönt, 
hogy jelen határozatával a SzTcKT Társulási Tanácsának 6/2007.(II.09.) határozatát 
jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatáról tájékoztassa a 
Társulási Tanácsot.  
 
Felelős:  Rónavölgyi Endréné – polgármester  
Határidő:  azonnal  
 
 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
(Hidegkúti Ákos kimegy a teremből)  
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Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában kéri a jelentés tudomásulvételét, melyet 
a képviselő-testület 14igen szavazattal, egyhangúlag megszavaz.   
 
 

- Pályázatok  
 

(Hidegkúti Ákos visszajön a terembe) 
Dr. Bíró László címzetes főjegyző más irányú elfoglaltságára tekintettel távozik a képviselő-
testület üléséről, helyét Bodnár Béla aljegyző úr veszi át.  
 
Csanádi Béla elmondja, hogy rövid a pályázatok benyújtási ideje, ezért szóban is ismerteti 
őket.  

• Rákóczi u. 51. alatti ingatlanon az orvosi ügyelet és a házi gyermekorvosi rendelő 
épületének felújítása  

Az épület első részét belülről felújították, ezt szeretnék tovább folytatni. A költség azért több, 
mert szeretnék a homlokzatát és tetejét is megújítani.   
 

• Szerencs, Csalogány út alsó szakasz útfelújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT 
pályázat beadása  

Ehhez csak 50% támogatást ad a pályázatot kiíró, csak burkolási munkákra.  
 

• Szerencs, Felsőpincesor út felújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT pályázat 
beadása  

Az útburkolat felújítása 50 %-ban támogatott. A csapadékvíz elvezetés a szegély mellett lenne 
megoldott. Arról a szakaszról van szó, amely az Árpádhegy felé megy fel. A hegyoldali, 
domboldali utcák így rendben lennének.  
 

• A Gyárkerti Óvoda kazánház létesítésére pályázat beadása  
A fűtést eddig a Nestlé gőzellátása biztosította, amit most megszüntetnek. Ősztől szükséges 
más megoldás, azonban erre is van egy 70%-os támogatottságú pályázati lehetőség. A fűtési 
rendszer azonban a régi marad, mert erre már nem lesz elegendő a pénzösszeg. Erre újabb 
pályázatot kell majd benyújtani.  
 

• Szerencs, Gyári kert szilárd burkolatú útjának kiépítéséhez HÖF-CÉDE pályázat 
beadása  

Ennél a pályázatnál bizottsági ülésre még nem voltak meg a pontos számadatok, melyeket 
most ismertet. 26 MFt a teljes összege a teljes útépítésnek. 20 millió 800 ezer forintot lehet 
pályázat útján igényelni, a többi az önkormányzat saját ereje lenne. Ebből meg lehet oldani az 
utakon kívül zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését. A támogatási arány figyelembe 
vételével a saját erő mértéke a fejlesztési költségek 20%-a, a fennmaradó 80% vissza nem 
térítendő támogatás.  
Ezekkel a pályázatokkal foglalkozott a bizottság. Az ülésük után jelentkezett az Idősek 
Otthona a következő pályázattal, melyet külön íven szerepeltetnek.  
 

• A Szerencsi Idősek Otthona pályázatának támogatása  
Felújítási és akadálymentesítésre pályázik az intézmény, az önkormányzatnak nem kell 
anyagiakban hozzájárulni, a saját erőt biztosítani. Bruttó 30 MFt-os munka lenne.  
 
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság minden pályázatot támogatott, 
de a konkrét számadatokra kíváncsiak voltak.  

 30



 
Visi Ferenc nem tudja, hogy a Felsőpincesoron hol történt a felmérés, mert egyes helyeken 
tarthatatlanok az állapotok.  
 
Rónavölgyi Endréné: Azt a gyakorlatot folytatják, hogy a város fejlesztésére vonatkozó 
pályázati lehetőségekkel élnek. Miért pont ezekről az utakról van szó, hiszen számtalan más 
út megépítésére is szükség volna. Azért, mert ezekre az utakra már kész tervek vannak.  
Elkezdett felújítás a Rákóczi út 51, mely hátsó részének további felújítása szükséges. A 
Gyárkerti Óvoda fűtését pedig, ha meg akarják tartani, meg kell oldani. A Gyárkerti lakások 
értékesítése után felmerült az igény, hogy ezt a területet is fejlesszék. Ide a multinacionális 
cégek nem vitték be az infrastruktúrát. A Tigázzal történő tárgyalás során sikerült a városnak 
elérni, hogy mindenféle befektetés nélkül sikerült a terület gázellátását megoldani. Arra 
törekszenek, hogy a Vári-telep sorsát is hasonlóan oldják meg. A Gyárkerti Óvoda épületének 
felújítása is elkerülhetetlen, ezért reméli, hogy a 21. századi iskola program keretében ezt is 
meg tudják majd valósítani. Igaz, ezekhez a pályázatokhoz önerő biztosítása is szükséges, 
melyet a város költségvetéséből kell biztosítani, ezért kéri, hogy döntésüknél ezt is vegyék 
figyelembe. Nagyon jó a kapcsolat a megyei fenntartású intézmény vezetőjével, hetente 
konzultálnak a pályázati lehetőségekről. Javasolja, hogy támogassák az intézmény pályázatát, 
melyhez a fenntartó megye biztosítja az önerőt. További kérdés, hozzászólás hiányában 
pályázatonként bocsátja szavazásra az előterjesztésben foglaltakat.  
 

• Rákóczi u. 51. szám alatti ingatlanon az orvosi ügyelet és a házi gyermekorvosi 
rendelő épületének felújítása  

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
35/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Rákóczi u. 51. alatti ingatlanon az orvosi ügyelet és a házi gyermekorvosi rendelő 
épületének felújítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatására meghirdetett 1. jogcím támogatására pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja: Az orvosi ügyelet és házi gyermekorvosi rendelő épületének felújítása.  
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs, Rákóczi út 51.  
 
A fejlesztés forrásösszetétele:    
          adatok Ft-ban 
Megnevezés  2007. év 
Saját forrás  4.000.000
Hitel  
Támogatásból igényelt összeg  16.000.000
Egyéb támogatás (nevesítve) 
Egyéb forrás  
Összesen:  20.000.000
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A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 
 

• Szerencs, Csalogány út alsó szakasz útfelújítási munkálatainak elkészítéséhez 
TEUT pályázat beadása  

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
36/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs, Csalogány út alsó szakasz útfelújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT 
pályázat beadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály javaslatát 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által meghirdetett települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 
2007. évi támogatásának elnyerésére pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja: Szerencs, Csalogány út alsó szakasz útfelújítási munkálatainak elkészítése.   
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs belterület 74 hrsz. út.  
 
A fejlesztés forrásösszetétele:    
          adatok Ft-ban 
Megnevezés  2007. év 
Saját forrás  4.229.136
Hitel  0
Támogatásból igényelt összeg  4.229.136
Egyéb támogatás (nevesítve) 0
Egyéb forrás  0
Összesen:  8.458.272
 
A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 
 

• Szerencs, Felsőpincesor út felújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT 
pályázat beadása  
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
37/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs, Felsőpincesor út felújítási munkálatainak elkészítéséhez TEUT pályázat 
beadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály javaslatát 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által meghirdetett települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 
2007. évi támogatásának elnyerésére pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja: Szerencs, Felsőpincesor út felújítási munkálatainak elkészítése.  
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs belterület 739 hrsz-ú út.  
 
A fejlesztés forrásösszetétele:    
          adatok Ft-ban 
Megnevezés  2007. év 
Saját forrás  2.256.972
Hitel  0
Támogatásból igényelt összeg  2.256.972
Egyéb támogatás (nevesítve) 0
Egyéb forrás  0
Összesen:  4.513.944
 
A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 
 

• A Gyárkerti Óvoda kazánház létesítésére pályázat beadása  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
38/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: A Gyárkerti Óvoda kazánház létesítésére pályázat beadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály javaslatát 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által meghirdetett HÖF TEKI 2007. évi támogatásának elnyerésére pályázatot nyújt be.  
 
A pályázat célja: Szerencs Gyárkerti Óvoda kazánház létesítése.  
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A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs, Rákóczi út 127.  
 
A fejlesztés forrásösszetétele:    
          adatok Ft-ban 
Megnevezés  2007. év 
Saját forrás  7.500.000
Hitel  0
Támogatásból igényelt összeg  17.500.000
Egyéb támogatás (nevesítve) 0
Egyéb forrás  0
Összesen:  25.000.000
 
A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 
 

• Szerencs, Gyári kert szilárd burkolatú útjának kiépítéséhez HÖF-CÉDE 
pályázat beadása  

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
39/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs, Gyári kert szilárd burkolatú útjának kiépítéséhez HÖF-CÉDE pályázat 
beadása  
 

Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály 
javaslatát megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett – Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 
feladatok 2007. évi támogatása (HÖF-CÉDE) keretében az I. jogcímben szereplő, a 
helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó 
fejlesztések forráskeretére pályázatot nyújt be.  

A pályázat célja: Szerencs Gyári kert útépítési munkálatainak elkészítése.  

A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs belterület 2018/6 hrsz. út.  

A fejlesztés forrásösszetétele:  

      adatok Ft-ban  

Megnevezés  2007. év 

Saját forrás  5.200.000

Hitel  0

Támogatásból igényelt összeg  20.800.000
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Egyéb támogatás (nevesítve)  0

Egyéb forrás  0

Összesen 26.000.000

 

A képviselő-testület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 

• A Szerencsi Idősek Otthona pályázatának támogatása  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:  
 
40/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: A Szerencsi Idősek Otthona pályázatának támogatása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály javaslatát 
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által meghirdetett LEKI 2007. évi támogatásnak 3/b. jogcímére (akadálymentesítés) 
elnyerésére a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Szerencsi Idősek Otthona által benyújtandó 
pályázatot támogatja.  
A szerencsi önkormányzat a pályázathoz anyagi forrásokat nem biztosít.  
 
A pályázat célja: Szerencsi Idősek Otthona komplex akadálymentesítése.  
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Szerencs, Bekecsi út 10.  
 
 
Felelős:  Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. április 16.  
 
 
 

 - Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére  
 
Csanádi Béla: Nincs nagy kockázata előzetes kiküldés nélkül tárgyalni, mert nincs anyagi 
konzekvenciája. A szerencsi lakosságnak viszont anyagi haszna lehet a későbbiekben. A 
Mátra Cukor zajvédelmei beruházásokat szeretne megvalósítani, melyre pillanatnyilag nem 
biztosít lehetőséget a rendezési terv.  
 
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta az 
előterjesztést.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.  

 35



 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, s az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 
41/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Településrendezési szerződés megkötése  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály előterjesztését 
megtárgyalta. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a város településrendezési tervének 
módosítására településrendezési szerződést köt a Mátra Cukor Zrt-vel. A módosításban 
érintett terület a Cukorgyár tömbje és a környező 150 méteres területsáv.  
A településrendezési szerződés aláírására a képviselő-testület a tervmódosítási eljárásban 
anyagi kötelezettséget nem vállal.  
 
Felelős:  Rónavölgyi Endréné polgármester, Csanádi Béla osztályvezető  
Határidő:  2007. december 31.  
 
 

- Képviselői felajánlások  
 

 Dr. Egeli Zsolt képviselő úr írásban juttatta el kérését a tárgyhavi (március) 
Képviselői Alap felhasználására.  

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
42/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Dr. Egeli Zsolt március havi Képviselői Alapjának felajánlása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Dr. Egeli Zsolt képviselő március havi Képviselői 
Alapjára vonatkozó felajánlását megtárgyalta és támogatja, melyet a Bocskai István 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola rendezésében „Szerencs, Dél-Zemplén 
központja” címmel megrendezendő országos tudományos konferencia költségeihez való 
hozzájárulásra ajánlja fel.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

 Vaszily Miklós írásban juttatta el kérését a március és április hónapra vonatkozó 
Képviselői Alap felhasználására. 

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást és az alábbi 
határozatot hozza:  
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43/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Vaszily Miklós március-április havi Képviselői Alapjának felajánlása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Vaszily Miklós képviselő március-április havi Képviselői 
Alapjára vonatkozó felajánlását megtárgyalta és támogatja, melyet a Rákóczi Zsigmond 
Általános, Kéttannyelvű Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi 
Otthonos Óvoda (3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1., bankszámlaszám: 11734145-15438339-
00000000) részére történő utalásához ajánlja fel.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

 Dr. Korondi Klára írásban juttatta el kérését a január-június közötti 6 hónapra  
vonatkozó Képviselői Alap felhasználására. 

 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
44/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Dr. Korondi Klára január-június közötti 6 hónapra vonatkozó Képviselői Alapjának 
felajánlása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Dr. Korondi Klára képviselő-asszony január-június 
közötti 6 hónapra eső Képviselői Alap felhasználásra irányuló kérelmét támogatja, melyet a 
Felsőkert utca járdájának javítására ajánlja fel.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

 Dr. Gál András bejelenti, hogy rajta kívül még kilenc képviselő ajánlja fel 1 havi 
Képviselői Alapját „Szerencs, Dél-Zemplén központja” című tudományos 
konferencia megrendezésére.  

 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a felajánlást és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
45/2007.(III.29.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Képviselői Alap felajánlása a „Szerencs, Dél-Zemplén központja” c. tudományos 
konferencia megrendezésére  
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Szerencs Város Képviselő-testülete az írásos kérelmet megtárgyalta, s az abban foglaltakat 
támogatja.  
Danyi László, Bíró István, Fekete József, Uray Attiláné, Hidegkúti Ákos, Sipos Attila, Suskó 
Viktor, Kalina Lajos, Dr. Gál András, és Rónavölgyi Endréné önkormányzati képviselők 1 
havi Képviselői Alapjukat a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, 
„Szerencs, Dél-Zemplén központja” címmel 2007. április 19-20. között megrendezésre kerülő 
országos tudományos konferencia támogatására ajánlja fel.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

 Heves János alpolgármester úr tiszteletdíj felajánlása  
 
Heves János bejelenti, hogy 2007-ben lemond alpolgármesteri tiszteletdíjáról, s azt a Rákóczi 
Zsigmond Iskola rajztantermének felújítására, bútorainak beszerzésére ajánlja fel.   
 
A képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazattal támogatja a felajánlást és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
46/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Heves János alpolgármester úr tiszteletdíj felajánlása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Heves János alpolgármester úr kérelmét támogatja, 
miszerint alpolgármesteri tiszteletdíjából - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola rajztanterme  
bútorainak beszerzését – öt havi összeggel támogatja.     
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
 
 

- Különfélék  
 
Rónavölgyi Endréné e napirendi pont keretében beszámol a két ülés között eltelt időszak 
eseményeiről. A legfontosabb feladat volt, hogy a kistérségi kapcsolatokat erősítsék, és a 
feladatokat végrehajtsák. A különböző pályázati lehetőségeknél előtérbe kerül az a cél, ahol a 
települések összefogva, közösen nyújtanak be pályázatot bizonyos feladatok megoldására. A 
város és a kistérség több koncepciót is elkészített, melynek gyümölcseit most szedhetik. Ezek 
az alapok arra, hogy az elkövetkezendő időszakban pályázhassanak. Reméli, hogy a 37-es 
négysávosítása ilyen programban valósulhat majd meg. Több pályázati lehetőség van, 
pillanatnyilag a szerencsi kistérség a 29 leghátrányosabb helyzetű kistérség közzé tartozik A 
térség mutatói alapján. A jelenlegi pályázati lehetőségeknél külön forrásokat különítettek el az 
ilyen kistérségek számára. Az SzTcKT 18 települése számos pályázatban értett egyet, például 
az e-önkormányzat megvalósításában, az egészségügyi ellátás területén. Célként fogalmazták 
meg a turisztikai projekt megvalósítását, ennek keretében minden településen megépülhet 
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valami. A városi rendelőintézet továbbfejlesztésében is tovább kell lépni. A járóbeteg ellátás 
területén megnőnek a feladatok, ezért további szakellátást kívánnak megvalósítani. Ez is 
kistérségi projekt, mert nem csak Szerencs ellátásáról van szó. A közúthálózat fejlesztésére 
két nagy engedélyes terv van, a Mád-Rátka elkerülő út, illetve a 37-es út további 
négysávosítása. Más javaslatok is felmerültek, például a települések belterületének fejlesztése. 
Március 31-ig kell az akciótervet eljuttatni a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Remények 
vannak arra, hogy a pályázatok kidolgozására is lehetőség lesz pályázni. A városban három 
nagy beruházás zajlik, a Világörökség Kapuzat építése, a várkert és fürdő felújítása. 
Mindhárom beruházás időarányosan halad. Át kell gondolni a városi rendezvények helyszínét, 
mert ha ennyi pénzt és munkát áldoztak a várkertre, akkor óvni kell az állagát, hogy a város 
ékessége legyen. Azonban szó nincs arról, hogy a város lakosságától elzárt terület lesz. A 
városi rendelőintézetnél jelentős fejlesztésnek lehettek tanúi, mert betegirányító rendszert 
alakítottak ki. Ez egybeesett a vizitdíj bevezetésével. Részt vettek a tűzoltóság 
állománygyűlésén, elismeréssel szóltak a szakmai munkáról, a megye kiválóra értékelte a 
teljesítményüket. Fontos feladat az Ipari Park továbbfejlesztése, melyre több pályázat is 
megjelenik majd. A befektetők egyre inkább érdeklődnek az Ipari Park iránt, de előre nem 
szeretne többet szólni erről, majd ha a tárgyalások már olyan ütembe érkeznek, természetesen 
testület elé hozzák. A konyhák hasznosítására is jelentkeztek bérbevevők, de erről is 
természetesen a testület fog dönteni. Az április hónap különösen fontos a város életében. Erre 
az időszakra esnek a városnapi programok. Arra gondoltak, hogy a testvérvárosokból szerény 
delegációt fogadnának. Erre meghívót küldtek, s kéri a testület tagjait, hogy a delegációk 
mellé házigazdaként, kísérőként jelentkeznének. A mai napon megnyílt az Utazás Kiállítás. A 
kistérség költségvetéséből, az újonnan megválasztott polgármesterek kérésnek eleget téve 
látogatást szerveztek Budapestre. Örömmel számolhat be arról, hogy a szerencsi kistérség 
standja sűrűn látogatott, s ennek eredményeként többen ellátogattak már erre a térségre. 
Elkövetkezendő feladat a különböző pályázatokban való részvétel. Kiemelkedő esemény lesz 
április 4-én a közoktatási ellátási körzet 10 éves fennállásának megünneplése szakmai nap 
keretében. Tervezett testületi ülés április 25-e, a megyei közgyűlés időpontja április 26-a. Azt 
javasolja, hogy erre tekintettel április 25-e legyen a szerencsi képviselő-testület következő 
ülésének időpontja. Ebben kéri a testület szavazását.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a javaslattal és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
47/2007.(III.29.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs Város Képviselő-testülete áprilisi ülése időpontjának meghatározása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért, s a 
144/2006.(XII.14.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy a 2007.  április 26-i  testületi 
ülés időpontját  2007. április 25-ére, szerdára teszi át.   
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testületi ülés előkészítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket ennek megfelelően tegye meg.   
 
Felelős:  Dr. Bíró László címzetes főjegyző  
Határidő:  azonnal  
 
 

 39



Rónavölgyi Endréné a továbbiakban a külföldi kapcsolatokról számol be, majd felajánlja a 
képviselő-testület tagjainak, hogy a hesperingeni útra jelentkezzenek. 11 hely elfoglalására 
van lehetőség, sorrend a jelentkezési sorrend lesz, s Bodnár Béla aljegyző úrnál lehet az 
igényeket bejelenteni. Jelentkezési határidő: április 15. Az úthoz egy szerény mértékű, 20.000 
Ft összegű anyagi támogatást kérnének, mert a busz biztosítása 1 MFt-ot tesz ki. Kérte a 
hesperingeni polgármester asszonyt, hogy ha a képviselők részéről érdeklődés van, akkor 
szakmai programot állítanak össze, a tapasztalatcserét erősítve. A továbbiakban a képviselői 
hozzászólásokra van lehetőség.  
 
Danyi László: Az Idősek Klubja előtti jelzőlámpa nem világít, illetve gyalogátkelő 
felfestését, a kóbórkutyák befogását kéri. Szeretné, ha a seprőgép hetente egyszer Ondon is 
takarítana, kéri a játszótér eszközeinek felülvizsgálatát. Mostani képviselői alapjából is 
szeretne felajánlani a szökőkút szivattyújának beszerzéséhez.  
 
Rónavölgyi Endréné a felajánlást írásban kéri, s azt, hogy gondolja át ennek a szerkezetnek 
az árát, felajánlását ennek függvényében tegye meg.  
 
Dr. Korondi Klára képviselőtársa, Koncz Ferenc nevében szól, akihez lakók fordultak 
ároktisztítás és tűzcsap elbontás tárgyában. E levelet átadja polgármester asszonynak.  
 
Bíró István: A Fecskés sorompótól kész tervvel rendelkezik Mezőzombor önkormányzata 
kerékpárútra, ezért azt kéri, hogy támogassák e pályázat megvalósítását. A játszóterek 
felülvizsgálatát, illetve a kerítés megmagasítását kéri. Több éves probléma a csapadékárok 
kialakítása a Fecskésen. Szeretnék, ha az idézőjeles sorompó eltűnne, s próbáljanak egy kis 
virágosítással kedveskedni az ott élőknek. Olyan helyre kellene ezeket a virágokat telepíteni, 
ahol a lakók is gondozhatnák, hisz a Kht-nak nincs erre több kapacitása. A Malomtanya útja 
rendkívül elhasznált, a javításokat kéri elvégezni.  
 
Vaszily Miklós nem meri felvállalni, hogy az elültetett virágokat ápolni is tudják. Virággal 
állnak rendelkezésre, de a gondozást nem tudják felvállalni. A lomtalanítás időszakát ki 
kellene tűzni. A Magyar utca és a tűzoltóság közötti útszakaszon óriási süllyedés van, amely 
balesetveszélyes.  
 
Kalina Lajos jelzi, hogy a Hunyadi közben nagyon megnőtt a forgalom, azonban pont ezek 
az utcák azok, amelyeknek a felújítása időszerű volna.  
 
Hidegkúti Ákos több témában is gondolt hozzászólni. Testületi ülés, levélváltás, Szerencsi 
Hírek. A Magyar Közlönyben megjelent, hogy kormányunk 2013-ig nem tervezi a 37-es út 
négysávosítását, ezért kéri polgármester asszony és az országgyűlési képviselő úr 
közbenjárását. Garázshely kialakításával kapcsolatban kérése, hogy a Kilián téri garázshelyek 
kialakításánál merőleges kialakításra kerüljön sor, hogy a felmerült igényeket ki tudják 
elégíteni. Volt informális ülés, illetve rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték. Egy 
levelet nyújtottak be ezzel kapcsolatban a Közigazgatási Hivatalhoz, melyre az érkezett 
válaszlevelet felolvassa.  
E szerint nem jártak el helyesen, az SzMSz-ben foglaltak szerint. Kéri, hogy a következőkben 
így járjon el a testület. A február 15-i testületi ülésen jegyzett kérdéseikre 15 napon belül nem 
kaptak választ. Ezen lehet mosolyogni, de erre határidőben a mai napig nem kaptak választ. A 
Szerencsi Hírekkel kapcsolatban elmondja, hogy a szerkesztésbe nem szeretnének beleszólni, 
de a gazdálkodás terén volnának jobbító ötleteik. Autócsere – A szerkesztő úr úgy 
nyilatkozott, hogy azért értékesítették, mert életveszélyes volt. Eszerint hogyan mernének 
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felvállalni egy esetleges pert, ha életveszélyes autót értékesítettek. Önkormányzati ülés 
televíziós közvetítése: Nem született ebben döntés, ezért szeretnék, ha határozati javaslatot, 
előterjesztést készítene az illetékes osztály. A szerkesztő úr úgy nyilatkozott, hogy nem 
zárkóznak el ennek a megvalósításától. Mindemellett elismeréssel tud szólni a Szerencsi 
Hírek szakmai munkájáról.  
 
Dr. Gál András kéri, hogy a luxemburgi 35 fős delegációban egy 15-16 fős néptánccsoport 
képviseltesse magát, hiszen kulturális seregszemléről van szó.  
 
Visi Ferenc: Rossz állapotú a Lajos köz, Felsőpincesor. Az Árpádközben lévő telken mi fog 
épülni; parkoló vagy garázs? El kellene már dönteni. Arra kíváncsi, hogy az állami 
adósságból jött-e már bevétel, hogy a 60 napon túli számlákból törleszteni lehessen? A 
Kossuth utcában van egy rész, ahol újra parkosítani kellene.  
 
Heves János: Régóta gondolkodik ezen a hozzászóláson. Megszokták már, hogy a testületi 
tagok, a polgármester, vagy jegyző az ülés végén eligazítást kap bizonyos képviselők részéről. 
Úgy gondolja, hogy ez a hangnem nem való a képviselő-testület ülésére. Ő nem partner 
ebben. Lehet, hogy egyes képviselőcsoportokban elfogadott parlamenti stílus, de nem szeretné 
és kikérni magának, hogy ilyen közegben kelljen dolgoznia.  
 
Dr. Takács István: Felmerült Visi Ferenc képviselő úr részéről az Árpádközi szakaszon 
garázssor vagy parkolóhely kialakítása. (Dr. Gál András távozik az ülésről) Véleménye 
szerint először parkolót kellene kialakítani a gondok enyhítésére. Javasolja, gondolkodjanak 
rajta. Lakossági felvetés: a Tatay Z. utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán lévő részen 
nagyon nehéz a kanyarodás, balesetveszélyes. A Gyár úton lévő makadám és a Gyár utcai 
bérházaknál lévő szervízút már megint nagyon rossz állapotban van, esőzések alkalmával 
láthatatlanná válnak a nagy gödrök. Be kellene zúzalékkal tölteni, nem kerül sokba. A 
parkolási gondokkal való foglalkozás megérne egy külön napirendi pontot.  
 
Csanádi Béla: A lámpa gondját már jelezték, de megteszik még egyszer, mert ezek szerint 
nem javították meg. Gyalogosátkelő problémája, utak: Bejárást terveztek a közútkezelőkkel, s 
ennek keretében az útjelző táblákat is áttekintenék. Kóbórkutyák befogása: tavasszal tervezik. 
Játszóterek felülvizsgálatát a Kht. folyamatosan fogja felülvizsgálni, szakember segítségével. 
Szökőkút szivattyúját a Borsodvíznél meggyorsítják. Landler Jenő ároktisztítás: A levelet nem 
ismeri, valószínű a Kht-nak ezt ki kell majd tisztítani, de az útalatti áteresz kitisztítása a Kht. 
feladata. A tűzcsapok szakmai szempontból vannak elhelyezve a városban. Az, hogy 
használaton kívüli, az örömmel tölti el, mert ezek szerint ott még nem volt tűzeset. A 
mezőzombori kerékpárút megoldására készen állnak, június környékén várható a pályázat 
megjelenése. Lomtalanítás lesz májusban, 14-e és 18-a között. (Bíró István távozik az ülésről) 
Tájékoztatót fognak közreadni, hogy most csak a lomot fogják elszállítani, mert az 
önkormányzatnak csak ez a kötelessége. A hulladékot és a zöld nyesedéket a 
Hulladékudvarba kell beszállítani. Tavaszi akció egy működő alapítvány koordinálásában 
„Zemplén kitakarítása”, főleg külterületi részek rendbetételére. Belvárosi forgalmi rend 
változás, illetve általában nő a forgalom. A Hunyadi köznek és Széchenyi utcának már 
elkészült a terve, a városrehabilitációs program keretében valósulna meg a rendezése, de 
nagyon jó lenne uniós támogatást kapni hozzá, hisz 30 MFt-ba kerülne a rehabilitációja. 
Kilián téri garázshelyek: Megbeszélték ezt a problémát. Fut az első kör megosztási  
engedélyeztetése. Ha ez lezárul, akkor van lehetőség újabb telkek kialakítására május 
környékén.  Árpád közi telek: Véleménye szerint először parkoló legyen. Megterveztettek egy 
kétszintes garázsépületet, a költsége a városrehabilitációs program keretében 40 MFt. 
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Parkírozás Szerencsen: A költségvetés tárgyalásánál volt arról szó, hogy forgalomtechnikai 
tervre volna szükség. Abban állapodtak meg, hogy megrendelik a terv elkészítését, de a 
fizetést megpróbálnák eltolni. Ez majd választ ad a fizetős parkolás kérdésére is. Bajcsy-Tatay 
sarok: megnézik és kikalkulálják a költségeit. Gyár út, makadám út, utak: nyárra tervezi, 
ahogyan elindulnak az aszfaltkeverők, megindul a városban is a kátyúzás.  
 
Rónavölgyi Endréné: Mindaz, amit az utakkal, parkírozással, parkosítással kapcsolatban 
felvetettek jogosak, de ezeket a feladatokat ütemezni kell. Javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságnak, hogy közösen járják be a várost és állítsanak sorrendet a 
megvalósítandó feladatokról. Egyetért azzal, hogy a parkolás, közlekedés legyen külön 
napirendi pontja a testületnek, de ezt úgy tudja elképzelni, hogy alternatívákat, konkrét 
dolgokat javasolnak a képviselők, bizottságok. Hozzák magukat döntéshelyzetbe. A kistérségi 
társulás közmunkapályázaton vett részt, s így a térségben 97 főnek van lehetősége ennek 
keretében munkához jutni. Egy újabb pályázat eredményeképpen újabb 50 főnek van 
lehetősége részt venni a közmunkaprogramban, de már képzéssel együtt. A munkába való 
visszakerülésüket ilyen módon is próbálják segíteni. Az átszervezéssel időarányosan, jól 
állnak, bár megjelentek téves információk. Félreértésre adott okot a nyugdíjba vonuló 
konyhások dolga, melyet a képviselőknek most elmagyaráz polgármester asszony, s kéri, 
hogy nyugtassák meg a kedélyeket. Iskolafenntartó társulás létrehozása: Minden gyereket 
fogad a város és az oktató-nevelő munkát a legmagasabb színvonalon teljesíti. Azonban a 
kapott állami normatívát egy az egyben átadják Golop településnek, hogy ebből az összegből 
maga oldja meg a gyermekek utaztatását. A lomtalanítás tekintetében a lehető legszélesebb 
körben adnak majd tájékoztatást az idejéről és az elszállítás módjáról. Javasolja, hogy 
bizottsági bejárás keretében látogassanak el a Hulladékudvarba is, és tegyenek javaslatot a 
hatékonyabb működésre. Mindenkinek célja, hogy a város a lehető legjobban működjön, és 
ezt úgy valósítsák meg, hogy a testület ülésén felelősen döntenek. A testületi ülés az a fórum, 
ahol mindent meg lehet beszélni. Nem volna jó, ha a nagypolitikai áramlatok ide betennék a 
lábukat. A politikusok idejönnek, majd elmennek, de a helyi képviselők, emberek itt 
maradnak. A későbbiekben is egymás szemébe kell majd nézniük, s nem tudni, hogy kinek, 
mikor lesz szüksége a másik segítségére. Nem volna jó, ha értékes emberi kapcsolatokat 
rúgnának fel. Az építő szándékú javaslatoknak azonban helye van, de találják meg a 
megfelelős kommunikációs stílust. Örömmel vette a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását, 
hisz a testületi ülés 8 napon belül megtartásra került, a kérdések megválaszolásra kerültek. 
Reméli mindig ugyanazon a testületi ülésen vesznek részt, úgy gondolja, hogy előre kell 
nézni, s a feladatok megoldását kell segíteni. Erre kér minden jelenlévőt. Köszöni a mai 
értékes munkát mindenkinek, s méltóságteljes húsvéti ünnepeket kíván. A következő testületi 
ülés időpontja, amikor találkoznak 2007. április 25-e, szerda. A nyílt ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
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