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Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Egy 
hiánypótlásnak kell eleget tenni, ami 3 MFt-ot jelent a városnak, ezért kérte, hogy a testület 
üljön össze. A hiányzók igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője 
Vaszily Miklós legyen.  
 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal.  
 
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az első napirendi pont – azért, 
hogy törvényes legyen a mai testületi ülés – javaslat az SzMSz mellékletét képező Ügyrend 
módosítására. Második napirend: Pályázat EU-s fejlesztési beruházás saját forrás 
kiegészítésére.  
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendet.  
 
 
 

1. napirend  
Javaslat az SzMSz mellékletét képező Ügyrend módosítására  
 
Rónavölgyi Endréné: Az a sajátos helyzet állt elő, hogy a város jegyzője előre tervezett úton, 
szabadságon van, ezért a mai ülésen nem tud részt venni. A város aljegyzője nyugdíjba 
vonulásával párhuzamosan a munkavégzés alól fel van mentve. Ezért nincs aljegyző. Az 
SzMSz úgy rendelkezik, hogy a testületi ülésen a törvényességi felügyeletet a jegyző, vagy 
aljegyző végzi. Módosító javaslata arra vonatkozik, hogy a jegyzőt, aljegyzőt távollétük 
esetén a Szervezési és Jogi Osztály vezetője helyettesítse. Az idő rövidsége miatt bizottság 
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nem tárgyalta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt és az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 

SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2007. (XI.21.) 

R E N D E L E T E 
 

a 32/2006. (XI.2.) számú rendelet módosításáról 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól 
szóló 32/2006. (XI.2.) sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 
A R. 1. sz. mellékletét képező Ügyrend 5. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
 
„(1) A polgármestert az alpolgármester, a jegyzőt az aljegyző (Szervezési és Jogi Osztály 
vezetője) helyettesíti.” 
 

2. § 
 
Jelen rendelet elfogadása napján lép hatályba.  
 
 
Rónavölgyi Endréné felkéri dr. Gadóczi Bertalant, a Szervezési és Jogi Osztály vezetőjét, 
hogy ezen az önkormányzati ülésen vegye át a jegyző feladatait.   
 
 
 

2. napirend  
Pályázat EU-s fejlesztési beruházás saját forrás kiegészítésére 
 
Ballók Istvánné: A 28/2007. (X.12.) ÖTM rendelet alapján lehetőség van - a korábbi 
évekhez hasonlóan - az EU-s pályázatok önerejének kiegészítésére pályázni. Ebben az évben 
is számítottak rá, azonban csak most jött ki a központi rendelet. Egy pályázat volt érintve, 
amely a fürdő felújításával kapcsolatos. A fürdő uniós pályázatánál a 7 MFt-os saját rész 40 
%-át érintené ez a pályázat, tehát ennyit lehetne visszaigényelni. Elkészítették a pályázatot, 
benyújtották a Magyar Államkincstárhoz. A felülvizsgálat során derült ki, hogy ehhez új 
testületi döntés szükséges. Ebben kérik a testület támogatását.  
 
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Rónavölgyi Endréné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.   
 

 2



A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot 
hozza:  
 
137/2007. (XI. 21.)  
HATÁROZAT 
Tárgy: Pályázat európai uniós fejlesztés saját forrás kiegészítésére 
 
 
A Képviselő-testület a fenti tárgyban készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
beruházáshoz benyújtott pályázatot támogatja: 
 
Fejlesztés megnevezése: Szerencsi Szecessziós Fürdő felújítása 
                                        Szerencs Rákóczi út 94., hrsz. 1.599 
 
Beruházás összköltsége: 316.458.263,-Ft 
  
 
Pénzügyi ütemezése:           2006.                  2007.          összesen 
                                          178.382.450,-             138.075.813,-             316.458.263,- 
 
Pénzügyi forrásainak 
összetétele és éves ütemezése Ft-ban: 
      2006.       2007.          összesen 
 
- ROP – 1.1.2-2004-07-0009/31   
  támogatás:                      173.922.888,-            134.623.918,-              308.546.806,- 
 
  ebből: 
    EU Alapból:                 113.049.877,-               87.505.547,-             200.555.424,- 
    Hazai társfinanszírozás: 60.873.011,-               47.118.371,-             107.991.382,- 
 
- Saját forrás: önkormányzati 
  saját bevételből:                 4.459.562,-                    287.312,-                 4.746.874,- 
    
- Saját forrás kiegészítés 
  EU Önerő Alapból:                                               3.164.583,-                 3.164.583,- 
 
                 Összesen:        178.382.450,-            138.075.813,-             316.458.263,- 
 
 
Az önkormányzat a beruházás megvalósítását a forrásokban megjelölt jogcímenként a 2006. 
és 2007. évi költségvetésből biztosította. A fejlesztés műszaki, pénzügyi lezárása az EU Önerő 
Alap támogatási igény benyújtását követő 60 napon belül nem történik meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Rónavölgyi Endréné polgármester 
       Ballók Istvánné VGO osztályvezető 
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Koncz Ferenc: Tegnap Hidegkúti Ákos képviselő-társa jelezte, hogy a mai ülésről egyéb 
elfoglaltságára tekintettel késni fog. Most telefonált, hogy már úton van, de mondta neki, 
hogy forduljon vissza, mert mire ideér, már végeznek az ülésen. Ezt csak távollétének 
igazolásaként jelzi.  
 
Rónavölgyi Endréné megköszöni és megérti. Megköszöni azt is, hogy a testület e rövid időre 
határozatképes számban össze tudott ülni. Az ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Gadóczi Bertalan      Rónavölgyi Endréné 
Szervezési és Jogi Osztály vezetője                      polgármester 

 
 
 

Vaszily Miklós 
jegyzőkönyv-hitelesítő 
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