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Szerencs Város Képviselő-testülete 

Szám: 137-10/2009/PH.

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2009. június 30-án tartott rendkívüli üléséről 

Jelen vannak: Bíró István, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, Heves János,
Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, Rónavölgyi Endréné, Suskó Viktor, Uray
Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc

Igazoltan távollévők: Danyi László, dr. Korondi Klára, Sipos Attila, dr. Takács István

Meghívottak:
dr. Bíró László   - címzetes főjegyző  
dr. Gadóczi Bertalan   - aljegyző  
dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos
Ballók Istvánné   - Városgazdasági Osztály vezetője  
Szabó Lászlóné   - Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője  
Sárkány László   - Szerencsi Hírek főszerkesztője  
Árvay Attila    - Szerencsi Hírek szerkesztője  
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető  

Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 13 jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Fekete József legyen. Javaslatával a
képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért, és az alábbi
határozatot hozza:

108/2009. (VI.30.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. június 30-ai rendkívüli üléséről készülő 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Fekete József képviselőt választja meg.

Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel. Javaslatával a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

109/2009.(VI.30.)Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. június 30-ai rendkívüli ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:
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Napirend:

Javaslat a 92/2009. (V. 29.) határozat (LEKI pályázat), valamint a 93/2009. (V. 29.)
határozat (TEKI pályázat) módosítására
 Előadó: Ballók Istvánné – Városgazdasági Osztály vezetője

Tárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Rónavölgyi Endréné megkéri az osztályvezető asszonyt az előterjesztéshez kapcsolódó 
szóbeli kiegészítés ismertetésére.

Ballók Istvánné elmondja, hogy két pályázat lett benyújtva a TEKI és a LEKI programmal
kapcsolatban, ezen belül két darab gépjármű beszerzésére (egy öntözőberendezéssel felszerelt 
és egy teherautó) és járdafelújításra. Az önrészt illetően már döntött a testület, de a napokban 
hiánypótlásra érkezett megkeresés a Magyar Államkincstártól. A két pályázattal kapcsolatos
pályázati díjat, mint költséget szerepeltetni kell ezekben a beruházásokban, azonban ezt a
korábbi határozat nem tartalmazta. Erről szükséges most a testületi határozat. Az átutalás már 
megtörtént, hiszen feltétele volt a pályázat benyújtásának.

Bíró István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindkét előterjesztést megtárgyalta, és 
a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja.

Visi Ferenc furcsának találja a Kincstár megkeresését, nem emlékszik rá, hogy lett volna
ilyen. Arra kíváncsi, hogy milyen járdafelújítási tervek vannak, illetve milyen gépjármű 
hiányzik a cégnél, minek a beszerzése szükséges?

Ballók Istvánné válaszában ismételten elmondja, hogy két haszonjárműről van szó, egy 
öntözőberendezéssel felszereltről, illetve egy teherautóról. A járdafelújításnál már korábban 
döntés született azokról a szakaszokról, amelyek prioritást élveznek. Ezeket a terveket meg
lehet újra tekinteni az építési osztályon. Az Államkincstár nem visszaadja a pályázatot, hanem
hiánypótlást ír ki, ha ez szükséges. Mivel a szóban forgó összeg átutalása már megtörtént,
hiszen a pályázat benyújtásának a feltétele volt, de a testületi határozatnak is tartalmaznia kell
ezt a pályázati díjat. Hiánypótlásra már más pályázatok esetében is sor került, de azokat
mindig behozták a testület elé.

Vaszily Miklós elmondja, hogy a gépjármű beszerzés során a 21 éves multi-car helyett 
szeretnének egy szállítójárművet, valamint a 35 éves tűzoltóautó helyett szeretnének egy 
öntözőberendezéssel felszerelt járművet.  

Rónavölgyi Endréné reméli, hogy kielégítő válaszok születtek, de megjegyzi, hogy ha valaki 
elolvasta a korábbi, illetve jelen előterjesztéseket, akkor kiderült belőle, hogy nem 
személyautót, hanem haszonjárművet szeretnének beszerezni. Természetesen a Kft. javaslata 
és igénye alapján lett a pályázati cél megjelölve. Járdafelújítás kapcsán, amikor az
előterjesztés elkészült, akkor felsorolásra került, hogy mely járdák lennének felújítva ebből a 
támogatásból. Megnyugtatásként elmondja, hogy valamennyi választókerületből bekerültek 
szakaszok a tervbe a szakmai felmérések alapján. A továbbiakban szavazásra bocsátja a LEKI
pályázatra vonatkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja azt, és az alábbi határozatot
hozza:
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110/2009. (VI. 30.) Öt.
Határozat
Tárgy: a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzésére 
vonatkozó határozat módosítása

Szerencs Város Képviselő-testülete az Városgazdasági Osztály előterjesztését megtárgyalta.  

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához 
támogatja a 2 db gépjármű beszerzésére vonatkozó LEKI pályázat benyújtását. 
A bruttó  23.989.165.- Ft. összköltségű beszerzéshez 19.966.500.- Ft támogatás elnyerése 
esetén az Önkormányzat a szükséges  Ft. 4.022.656.- Ft. önerőt biztosítja.  

Felelős: VGO osztályvezetője 
Határidő: 2009. június 30.  

Rónavölgyi Endréné a TEKI pályázatra vonatkozó határozati javaslatot bocsátja szavazásra,
melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

111/2009. (VI. 30.) Öt.
Határozat
Tárgy: járdák felújítására vonatkozó határozat módosítása

Szerencs Város Képviselő-testülete a Városgazdasági Osztály előterjesztését megtárgyalta.  

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közlekedés biztonságának javítása érdekében 
támogatja a járdák felújítására vonatkozó TEKI pályázat benyújtását.
A bruttó  26.597.188.- Ft. összköltségű felújításhoz 20.000.000.- Ft támogatás elnyerése 
esetén az Önkormányzat a szükséges  Ft. 6.597.188.- Ft. önerőt biztosítja.  

Felelős: VGO osztályvezetője 
Határidő: 2009. június 30.  

Rónavölgyi Endréné további napirendi pont hiányában az ülést bezárja.

K.m.f.

dr. Bíró László sk. Rónavölgyi Endréné sk.
                    címzetes főjegyző         polgármester 

Fekete József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


