
Szerencs Város Képviselő-testülete  
 
Szám: 31-17/2007.  
 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2007. november 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete József, Dr. Gál András, Heves János, 
Hidegkúti Ákos, Koncz Ferenc, Dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó 
Viktor, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc 
 
Igazoltan távollévők: Dr. Egeli Zsolt, Kalina Lajos, Dr. Takács István  
 
Meghívottak:  
Dr. Bíró László    - címzetes főjegyző  
Szaniszló István    - rendőr alezredes  
Péter Gyula     - rendőr őrnagy 
Porkoláb Béláné    - Közigazgatási Osztály vezetője  
Dr. Árvay László    - Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa  
Árvay Attila     - Szerencsi Hírek szerkesztője  
Sárkány László    - Szerencsi Hírek főszerkesztője  
Fodor Zoltánné    - jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Rónavölgyi Endréné köszönti az ülésen megjelenteket, és köszöni, hogy az előre megbeszélt 
rendkívüli ülésre elfogadták meghívását. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 
képviselőből 14 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Dr. Egeli Zsolt 
jelezte, hogy hivatalos elfoglaltságára tekintettel késni fog, Kalina Lajos, illetve Dr. Takács 
István jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak jelen lenni. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítője Uray Attiláné legyen.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Koncz Ferenc később 
csatlakozik az üléshez) a javaslatot elfogadja.  
 
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban 
közölt munkarenddel.  
 
Napirend:  

1.) Bűnmegelőzési pályázat benyújtása, a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására  
2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálására (zárt ülés)  

 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a napirendi javaslattal.  
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1. napirend 
Bűnmegelőzési pályázat benyújtása, a közterületen elkövetett jogsértések 
visszaszorítására  

 
Dr. Árvay László: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot hirdetett a 
közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására. A pályázat támogatási összege 1 millió 
forinttól 5 millió forintig terjed, amelyhez a megkövetelt saját forrás mértéke a projekt bruttó 
költségnek a 15 %-a. Az előterjesztéshez két kiegészítést, illetve módosítást tesz. Az egyik 
hogy, a határozatba kerüljön bele, hogy a 2004-es évben a kistérség által megalkotott  
Bűnmegelőzési Koncepciót a testület elfogadja és magára nézve alkalmazandónak tekinti. A 
másik: tegnap este számolta a költségvetési részt, és annyi hibát ejtett, hogy a 15%-ot a 
támogatási összeghez viszonyítva számolta, és nem a projekt bruttó összegéhez. Így a 750.000 
Ft csak 4.250.000 Ft támogatási összeg elnyeréséhez lenne elég, ezért annyiban kéri a 
testületet, hogy a 750.000 Ft önrészt 882.350 Ft-ra emelje meg. A 5.882.350 Ft-nak a 85%-a 
5.000.000 Ft, tehát a maximális támogatási összegre kívánnak pályázni.   
 
Hidegkúti Ákos: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és 
egyöntetűen amellett foglalt állást, hogy ha lehet a későbbiekben a projektet bővíteni - még 
akkor is, ha anyagi forrást is vesz esetleg igénybe - a testület járuljon majd hozzá az értékek 
megőrzéséhez. Egyöntetűen elfogadásra javasolják a pályázat benyújtását.  
 
Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját.  
 
Visi Ferenc: Ez csak Szerencsre vonatkozóan lesz, vagy a kistérség is igényt tart valamilyen 
segítségre? Ha ilyen megfigyelő rendszer lesz, akkor nélkülözhetővé vállnak a rendőrök, mert 
akkor központilag figyelhetik, hogy ki a gyorshajtó, szabálysértését elkövető. Nehogy az 
legyen, hogy a végén nem lesz, aki intézkedjen, és nehogy létszámleépítést eredményezzen.  
 
Hidegkúti Ákos: Az előterjesztésbe duplán került bele egy mondat, azt érdemes volna 
javítani.  
 
Dr. Árvay László: Nem térfigyelő kamerák, hanem biztonsági kamerák lesznek. Tehát nem a 
rendőrségre bevezetett és a rendőrségen egy ember által folyamatosan figyelt monitor és a 
kamerák által közvetített kép lesz, hanem magának a biztonsági kamerának a képeit egy 
számítógép szerver fogja rögzíteni. Ha bármilyen közterületen elkövetett jogsértés 
bekövetkezik, akkor kifejezetten a rendőrségnek lesz arra lehetősége, hogy a felvételt a 
szerveren visszakeresse és visszanézze. Sokkal több pénzbe kerülne a térfigyelő kameráknak 
a felszerelése, és teljes egészében egy embert lekötne, ez 24 órás szolgálatot jelentene. Ez arra 
lenne elég, hogy a kamera által rögzített kép visszajátszása által megfigyelhető lesz milyen 
mozgások és események voltak.  
 
Koncz Ferenc: Mennyi ideig őrzik meg ezeket a felvételeket? Mi ennek a pontos módja?  
 
Dr. Árvay László: Információi szerint 3 napot rögzít. Folyamatosan veszi a képet a szerver, 
és három napig tárolja. A szerver kapacitása is véges, nem tud több évre visszamenőleg adatot 
rögzíteni.  
 
Rónavölgyi Endréné tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy ezek a képek másféle módon 
tovább rögzíthetők, ezért akár több évre visszamenőleg is megtekinthetők majd a felvételek.  
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.  
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot 
hozza:  
 
132/2007. (XI. 14.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Pályázat benyújtása a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására  
 
Szerencs Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a közterületen elkövetett jogsértések 
visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására kiírt pályázatra.  
 
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 882.350,-Ft-ot, valamint a csökkentett tartalommal 
történő elfogadás esetén az azzal arányos önrészt biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat beadásához kapcsolódó nyilatkozat(ok) megtételére, az együttműködési 
megállapodás megkötésére, a pályázat megnyerése esetén pedig a Támogatási Szerződés 
aláírására, és a projekt végrehajtásához szükséges további intézkedések megtételére.  
 
A Bűnmegelőzési koncepciót a képviselő-testület elfogadja és a városra nézve 
alkalmazandónak tekinti.  
 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő:  2007. november 16. 
Felelős:  Rónavölgyi Endréné polgármester  
 
 
Rónavölgyi Endréné megköszöni az előterjesztőnek, a rendőrség munkatársainak, és 
mindazoknak, akik részt vettek a pályázat elkészítésében. A végrehajtás is közös feladat lesz, 
számít továbbra is a rendőrség együttműködésére.  
 
Rónavölgyi Endréné a továbbiakban a nyílt ülést berekeszti.  
 
Zárt ülést követően Rónavölgyi Endréné a nyílt ülést újra megnyitja és megadja a szót 
képviselő-társának.  
 
Sipos Attila: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy Gyámügyi konferencia kerül megrendezésre 
Szerencsen, tekintettel arra, hogy 10 éves a gyámügyi törvény. Egy havi Képviselői Alapját 
ajánlja fel a konferencia megrendezésének támogatására.   
 
Rónavölgyi Endréné szavazásra bocsátja a felajánlást.  
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
134/2007. (XI.14.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Képviselői Alap felajánlás 
Szerencs Város Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja és támogatja Sipos Attila 1 havi 
Képviselői Alapjára vonatkozó rendelkezését, melyet a gyámügyi konferencia 
megrendezéséhez ajánl fel.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  dr. Bíró László – jegyző 
 
 
Dr. Gál András is felajánlja 3 havi Képviselői Alapját, az alábbiak szerint: Az október havit 
a katolikus, a november havit a görög, a december havit a református egyháznak ajánlja fel.  
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot 
hozza:  
 
135/2007. (XI.14.) 
HATÁROZAT  
Tárgy: Képviselői Alap felajánlás  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete dr. Gál András által ismertetett 3 havi Képviselői Alap 
felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint elfogadja: az október havi részt a 
katolikus egyháznak, a november havi összeget a görög katolikus egyháznak, a december havi 
részt pedig a református egyháznak ajánlja fel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  dr. Bíró László – jegyző 
 
 
Rónavölgyi Endréné felolvassa dr. Egeli Zsolt Képviselői Alapjára vonatkozó írásos 
kérelmét, aki az október havi Képviselői Alapból, csatlakozva dr. Korondi Klára 
felajánlásához, 2 heti mértékkel kívánja támogatni a Szerencsi Bölcsődésekért Alapítványt, 
míg a fennmaradó 2 heti és a november havi mértékkel pedig a Szerencsi Rászorultakért 
Alapítványt. Szavazásra bocsátja a kérelmet.  
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot 
hozza:  
 
136/2007. (XI.14.)  
HATÁROZAT  
Tárgy: Képviselői Alap felajánlás 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete dr. Egeli Zsolt  Képviselői Alap felhasználására vonatkozó 
írásos kérelmét  az alábbiak szerint elfogadja: az október havi Képviselői Alapból - 
csatlakozva dr. Korondi Klára felajánlásához - 2 heti mértékkel kívánja támogatni a 
Szerencsi Bölcsődésekért Alapítványt, míg a fennmaradó 2 heti és a november havi mértékkel 
pedig a Szerencsi Rászorultakért Alapítványt. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  dr. Bíró László – jegyző 
 
 
Rónavölgyi Endréné kéri képviselőtársait, hogy a későbbiekben írásban is adják le 
Képviselői Alapjukra vonatkozó felajánlásaikat. További hozzászólás hiányában 
megköszönve a munkát a nyílt ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Bíró László     Rónavölgyi Endréné 
                     címzetes főjegyző          polgármester 

 
 
 

Uray Attiláné 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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