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SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL 

Szám: 25.002-3/2011./SzJO.

JEGYZŐKÖNYV 
 Szerencs Város Képviselő-testületének  

2011. február 1-jén tartott rendkívüli ülésének nyilvános részéről  

Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, dr. Takács
István, Heves János, Kiss Attila, Nyiri Tibor, Visi Ferenc

Meghívottak:
dr. Ináncsi Tünde   - jegyző 
dr. Barva Attila       - aljegyző  
Árvai Attila - Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető  

Koncz Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős testületből 8 
fő jelen van (Heves János késve érkezik), a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Bobkó Géza legyen, melyet a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

11/2011. (II.1.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011. február 1-jei rendkívüli üléséről készülő 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.  

Koncz Ferenc javaslatot tesz a napirendre, amely megegyezik a meghívóban közöltekkel.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:

12/2011. (II.1.) )Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 1-jén tartott rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 
munkaterve módosítására
Előadó:   Dr. Barva Attila aljegyző  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság

2.) Fegyelmi ügy tárgyalása (zárt ülés)
Előadó:   Koncz Ferenc polgármester 
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság
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1. Javaslat Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
évi munkaterve módosítására

(Heves János megérkezik, a testület létszáma 9 fő)  

Koncz Ferenc ismerteti az előterjesztés tartalmát, amely szerint a február 10-ei testületi ülés 
időpontját javasolja február 15-én 14,00 órára áttenni. Indokolásként előadja, hogy 
országgyűlési képviselői minőségéből fakadó elfoglaltsága lesz, amelyről távolmaradását nem 
engedélyezték. A testületi ülés egyik fontos napirendi pontja lesz a 2011. évi költségvetés
elfogadása. A tárgyalási időpont megváltoztatásával nem sértenek határidőt, hiszen a 
költségvetést február 15-ig kell a testület elé terjeszteni.

Dr. Gál András: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Egy felvetés volt az ülésen, amely arra irányult, hogy a napirendi pontok 
fontosságára és sokaságára tekintettel hamarabb kezdődjön a testületi ülés.  

Dr. Ináncsi Tünde: A délután 14,00 órai kezdést azért javasolták, mert arra az időpontra a 
polgármester valószínűleg már visszaér a Parlamentből. Az Áht. és az Ötv. rendelkezései 
szerint a költségvetést február 15-ig kell elfogadni. Amennyiben a testület ezt a napirendi
pontot éjszakába nyúlóan tárgyalná meg, nincs akadálya annak, hogy a polgármester a
testületi ülést felfüggessze, és másik napon folytassa a többi napirendi pontot a testület. A
költségvetés elfogadásán kívül a többi előterjesztés megtárgyalását nem köti határidő.  

Heves János: Tudomásul veszi a változást, de megjegyzi: a testület az elfogadott
munkatervében nem csak a testületi ülés napját határozta meg, hanem azt is, hogy az ülések
reggel 9 órakor kezdődnek. Tudják jól, hogy a költségvetés megtárgyalása hosszú időt vesz 
igénybe, ezért úgy gondolja, hogy ha az ülés kezdő időpontja csúszik, akkor az elfogadása 
kapkodó lehet.

Visi Ferenc megjegyzi: korábban is tekintettel voltak az országgyűlési képviselők 
elfoglaltságára, és alkalmazkodott a testület.

Dr. Takács István szerint a város büszke lehet ara, hogy a polgármestere egyben
országgyűlési képviselő is. Úgy gondolja, nem befolyásolja az érdemi munkát, ha más napra 
teszik a testületi ülés időpontját.  

Dr. Egeli Zsolt megjegyzi: az előző ciklusban csupán kétszer volt lehetőség informális ülés 
keretében előzetesen véleményezni a költségvetést. Amennyiben betartják a jelenleg hatályos 
SZMSZ rendelkezéseit, akkor a kilenc képviselő 63 perc alatt megtárgyalhatja a napirendet.  

Heves János: Egy alkalom volt, hogy nem tartottak informális ülést, de azt is azért, mert a
polgármesternek el volt törve a lába.
Dr. Takács István szerint nagyon sok felesleges hozzászólás van az üléseken, amely a
televíziót nézőknek szól, ezért ha eltekintenének ettől, akkor sokkal gyorsabban, és 
hatékonyabban tudnák a munkájukat végezni.

Visi Ferenc egyetért az elhangzottakkal, ezért javasolja, hogy tartsák be az SZMSZ
képviselői hozzászólásokra vonatkozó rendelkezéseit.  
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Koncz Ferenc: Korábbi elhatározása volt, hogy ha a város polgármestere lesz, akkor az általa
vezetett üléseken, mindenki szabadon, korlátozás nélkül elmondhatja véleményét. Fontosnak
tartja a város lakóinak tájékoztatását, ezért is teremtettek lehetőséget arra, hogy az ülések 
közvetítve-, és archívumból visszakereshetőek legyenek. Országgyűlési munkáját is a város 
érdekében végzi, ezért lehet majd más alkalom is, amikor a munkatervtől eltérő időpontra 
hívja majd össze a testületet. A továbbiakban szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

13/2011. (II.1.)
Határozat
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 
módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva a Polgármester 
előterjesztését úgy dönt, hogy a 198/2010. (XII.22.) határozatával elfogadott, 2011. évre 
vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

- a február 10-ére tervezett ülésének időpontja február 15-re változik. Az ülés kezdési 
időpontja 14,00 óra.   

A módosítás a munkaterv egyéb részeit, valamint a tárgyalt napirendi pontokat nem érinti.

Koncz Ferenc a nyílt ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Dr. Ináncsi Tünde sk. Koncz Ferenc sk.
                                      jegyző          polgármester  

Dr. Bobkó Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


