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Koncz Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős testületből 8 
fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítője Visi Ferenc legyen, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

57/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011. március 31-i rendkívüli üléséről készülő 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.  

Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közöltekkel. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

58/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 31-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1.) Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előadó:   Koncz Ferenc polgármester 

2.) Előterjesztés az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú felhívásra „Szerencs város 
környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése”
című pályázat benyújtására 
Előadó:   Deák Zsolt műszaki ügyintéző 

3.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának
elfogadására
Előterjesztés a 2010. évi egyszerűsített beszámoló elfogadására  
Előadó:   Ballók Istvánné, a Városgazdasági Osztály vezetője 

4.) Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra
Előadó:   Ballók Istvánné, a Városgazdasági Osztály vezetője 

5.) Javaslat Szerencs város sportkoncepciójának elfogadására
Előadó:   Kiss Attila alpolgármester 

6.) Előterjesztés a sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi ügyintéző 

7.) Tájékoztató a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, 
következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzésére vonatkozó 
számvevői jelentésről 
Előadó:   Ballók Istvánné, a Városgazdasági Osztály vezetője 

8.) Javaslat Szerencs Város Gazdasági Programjának elfogadására
Előadó:   Koncz Ferenc polgármester 

9.) Monok község kérelme intézményfenntartó társulásban való együttműködésre 
Előadó:   Koncz Ferenc polgármester 

10.) Tájékoztatás a lomtalanítás időpontjáról (szóbeli előterjesztés) 

1. Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Koncz Ferenc megkérdezi Keresztesi János r. alezredest, mivel jellegét tekintve személyi
ügyről van szó, hozzájárul-e, hogy kinevezéséről nyílt ülés keretében tárgyaljanak. A 
beleegyező választ követően tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi szerencsi 
rendőrkapitány, dr. Bogyay Ferenc más beosztásba került, a megyei főkapitány a Miskolc 
városi rendőrkapitányság vezetését bízta rá, így megüresedett a szerencsi rendőrkapitányi 
hely. Dr. Vereckei Csaba megyei főkapitány a kapitányságvezetői feladatok ellátására 
Keresztesi János r. alezredest jelölte ki. A képviselő-testületnek a jelöléssel kapcsolatban 
véleményezési joga van.

Dr. Gál András: a Jogi és Ügyrendi Bizottság nagy örömmel vette tudomásul, hogy egy
megfelelő szakember, kiváló rendőr látja majd el a kapitányi feladatokat, s hogy a megyei 
főkapitány is alkalmasnak találta Keresztesi Jánost. Külön örömükre szolgált, hogy szerencsi 
lakosról van szó, hiszen az alezredes több mint tíz éve él városunkban. A bizottság
egyhangúlag támogatja Keresztesi János szerencsi rendőrkapitánnyá történő kinevezését. 
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Koncz Ferenc megkérdezi a megyei főkapitánytól, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos 
előterjesztéshez. 

Dr. Vereckei Csaba köszöni, hogy a képviselők elismerőleg nyilatkoztak a távozó 
rendőrkapitány munkájáról. Elmondja, nem volt egyszerű döntés a megye egyik legjobban 
működő kapitányságáról az első számú vezetőt kiemelni és máshová helyezni, neki azonban, 
mint a megye első számú vezetőjének a megye egészét kell rendőrségi szempontból 
irányítania, nagyon sok érdekre és körülményre figyelemmel kell döntéseit meghoznia. Úgy
érzi, a szerencsi kapitányság mostanra érett be, egy jól működő, hatékonyan és az 
elvárásoknak megfelelően teljesítő rendőri szerv, amely kitermelte magából azt a vezetői 
gárdát, menedzsmentet, akik közül kiemelkedett egy olyan ember, akire teljesen nyugodtan és
felelősségteljesen rá tudja bízni a feladatot. Ez majdnem ideális állapot, hiszen a szakmai 
vélemények, a megítélés, az állomány és nem utolsó sorban az itt élő lakosság igénye jelen 
esetben szinte teljesen egybeesik. Ennek megfelelően tudta előterjesztését elkészíteni, amely 
reméli, minden szempontból be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket. Nyugodt szívvel és 
teljes szakmai meggyőződéssel mondja, hogy Keresztesi János alkalmas a beosztás 
betöltésére. Biztos benne, hogy azoknak az elvárásoknak megfelelően fogja teljesíteni 
feladatait és irányítani a szervezetet, amelyet a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület 
által képviselt lakosság megfogalmaz velük szemben nap mint nap. Az állomány számára
azért különösen nagy jelentőségű ez a döntés, mert bizonyítja, hogy igenis érdemes hosszú 
időn keresztül kimagasló színvonalon teljesíteni. Véleménye szerint Keresztesi János 
alezredes nincs könnyű helyzetben, hiszen jól működő szervezet vezetését veszi át. Tudja, 
nem lesz egyszerű, hiszen a mércét magasra állították, de számára garancia, hogy Keresztesi 
János az eddigi menedzsmentnek is tagja volt, ezt a kapitányságot felépítő és erre a 
teljesítményre alapot adó rendszernek ő is alakítója volt, az eddigi folyamatokban aktívan 
részt vett. Azt a szemléletet, mentalitást és szakmai meggyőződést, amely jelen állapotába 
hozta a szerencsi rendőrkapitányságot, azt folytatni tudja. Természetesen figyelemmel kísérik 
majd az itt folyó munkát, hiszen Szerencs központi település a megyében. Jólesően hallotta, 
hogy már több vezetőt is kinevelt a város, tehát szakmai szempontból mindenképpen a 
rangsor elején jegyzett település. Meggyőződése, hogy Keresztesi János nem fog csalódást 
okozni, s a legközelebbi testületi beszámolón büszkén vállalják majd mindazokat a
döntéseket, amelyeket közösen hoztak, valamint a felelősséget, hogy immár ő a szerencsi 
rendőrkapitányság vezetője. Befejezésül elmondja, az írásos anyagot kívánta pár szóban 
kiegészíteni, elmondani, miért került sor erre a döntésére, s őt, mint megyei rendőrkapitányt 
mi motiválta arra, hogy Keresztesi János személye mellett tette le voksát.

Koncz Ferenc megkérdezi Keresztesi Jánost, kíván-e az elhangzottakhoz hozzászólni.

Keresztesi János köszöni a lehetőséget, úgy gondolja, annak ellenére, hogy nem ismeretlen a 
képviselő-testület tagjai előtt, valamint hogy többen vannak olyanok, akikkel dolgozott vagy 
jelenleg is együtt dolgozik, megragadja az alkalmat a bemutatkozásra. 1967-ben született
Sátoraljaújhelyen, 14 éves koráig Bodroghalomban élt, itt végezte el az általános iskolát, majd
az abaújszántói mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett. Érettségi után hazaköltözött, 
majd bevonult katonának, 18 hónapot töltött sorkatonaként Dunakeszin a kutyavezető-képző 
iskolában. 1988-ban őrmesterként szerelt le, s mivel a mezőgazdaság ebben az időben 
átalakuláson ment át, nem tudott tanult szakmájában elhelyezkedni. Ekkor döntött úgy, hogy
jelentkezik a rendőrség hivatásos állományába. 1988. november 1-jén kezdte hivatásos 
szolgálatát a Sárospataki Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán, mint járőr. Előbb 
tiszthelyettes képző, zászlósképző iskolát végzett, majd jelentkezett a Rendőrtiszti Főiskolára, 
ahol 1995-ben sikeresen lediplomázva a belügyminiszter rendőr hadnaggyá léptette elő. 2000-
ig a Sárospataki Rendőrkapitányságon dolgozott először szabálysértési előadóként, majd 
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osztályvezetőként. Később pályázat útján Veszprém megyébe, a pápai rendőrkapitányságra 
került, ahol másfél évig dolgozott közlekedésrendészeti alosztályvezetőként. Ide követte a 
családja is, azonban a honvágy erősebbnek bizonyult, így 2001 szeptemberétől Szerencsre 
került a közrendvédelmi osztályra, helyettesként, majd 2005-től a közlekedésrendészeti 
osztály vezetőjeként dolgozott és dolgozik jelenleg is. 2011. március 16-tól pedig a megyei 
főkapitány jelenlegi feladatainak ellátása mellett megbízta a Szerencsi Rendőrkapitányság 
vezetésével. Legfontosabb feladatának tartja a rendőrkapitányság zavartalan működésének 
biztosítását az átmeneti időszakban, az egyes szakterületek, a kapitányság és az őrsök 
munkájának összehangolását, valamint, hogy ne szenvedjen sérelmet a közrend,
közbiztonság, az állampolgárok közbiztonsági komfortérzete megmaradjon. A jelenlegi
helyzetről elmondja, a kapitányság szakmai tevékenysége jó, az előző években kialakított 
rendnek megfelelő. A 2010. évi teljesítményt értékelve elmondja, hogy mind a beosztotti, 
mind a vezetői állomány mindent megtett a közrend, közbiztonság érdekében. Véleménye 
szerint a kapitányság személyi, technikai felszereltségét tekintve alkalmas egy jó szintű 
közrend fenntartására. Magánéletére áttérve elmondja, nős, a helyi tanuszodában dolgozó 
feleségével három gyermeket neveltek, akik közül ketten már elhagyták a családi fészket, 14
éves fiukkal alkotják most a szűk családot. 22 éves fia az elmúlt hónapban kezdte meg rendőri 
szolgálatát a Tokaji Rendőrőrsön, mint közrendvédelmi járőr. Kisebbik fia szeptembertől a 
helyi rendészeti szakközépiskola diákja lesz. 10 éve dolgozik a szerencsi
rendőrkapitányságon, öt éve itt is él Szerencsen. A korábbi vezetőkkel szemben úgy érzi, 
hitelesebben tudja munkáját végezni az elmúlt időszakban helyben szerzett ismeretei 
birtokában. A Szerencsi Rendőrkapitányság az elmúlt években mint egy gyakorlópálya 
működött a magasabb vezetői kinevezések előtt, ez azonban pozitív dolog, hiszen egy olyan 
állomány dolgozik Szerencsen, amely képes volt arra, hogy vezetőit olyan helyzetbe hozza, 
hogy egy magasabb beosztást is el tudjanak látni. Véleménye szerint úgy a rendőrkapitányság 
személyi állománya, mint a vonzáskörzet lakossága szeretne már a rendőri munkában a 
kapitányság vezetése részéről stabilitást, állandóságot, kiszámíthatóságot, amely meglátása 
szerint a közös munka záloga. Úgy gondolja, ennek most reális esélye van. Bízik benne,
hosszútávon tudja támogatni a kapitányság működését és ezzel hozzájárul Szerencs közrend-
közbiztonságának alakításához. Szerencs város közrend-közbiztonságával kapcsolatban
elmondja, hogy legfontosabb feladatuknak a bűnmegelőzést tartja, az a fontos, hogy 
bűncselekmények lehetőleg ne vagy minél kisebb számban történjenek területükön. Erre több 
lehetőség is rendelkezésükre áll a rendőrség eszköztárából, ő azonban azt az irányvonalat 
képviseli, hogy a legfontosabb és leghatékonyabb megelőzés az aktív közterületi jelenlét. A 
jövőben szeretné a szerencsi lakosok elvárásainak megfelelő, tisztességes, becsületes, az 
állampolgárok bizalmát élvező, a közrend-közbiztonság fenntartására képes rendőri egységet 
kialakítani és vezetni. Biztosítja a város polgármesterét és a képviselő-testületet 
közreműködéséről, amely eddig is fennállt, s amely közvetlen kapcsolat őt megnyugtatja. 
Végezetül megköszöni az eddig támogatást a város vezetőinek és a képviselő-testület 
tagjainak.

Dr. Egeli Zsolt: alezredes úr életrajzából egy dolgot kihagyott, mégpedig hogy a helyi
középiskola rendészeti tagozatán tanít, közreműködik az oktatásban. Az intézmény 
főigazgatója a gimnázium életéről, munkásságáról szóló beszámolójában kiemelte, hogy 
Keresztesi János aktívan és magas színvonalon látja el azokat a feladatokat, amelyeket a
tanintézményben részére meghatároznak. Kihívásokkal teli időket élünk, igaz ez a rendőri 
munkára is. Mint ismeretes, a rendőrség, a szolgálatot teljesítők átlagéletkora 33 év. 
Sajnálatos módon nagyon ritka az a vezető, aki – Keresztesi Jánoshoz hasonlóan – 23 éve van 
szolgálatban, mert a 23 év tapasztalattal rendelkező vezetők többsége már nyugdíjban van. 
Márpedig ilyen fiatal állománnyal nem lehet könnyű dolgozni. Hiszen nem a kinevezéssel 
válik valaki rendőrré vagy bíróvá, hanem kell egy idő, amíg a szakmát, hivatást megtanulja, 
megtanítják. Arra kéri a kapitányjelöltet, gondolkodjon azon, hogy Szerencs városa az adott
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helyzetével mivel tudná még jobban segíteni a közös feladatmegoldást. Technikai, szervezési
dolgokban szívesen közreműködnek, annak érdekében, hogy az emberek szubjektív 
biztonságérzete emelkedjen.

Nyiri Tibor: a kapitányjelölt munkáját az alábbi szavak jellemzik: alázattal végzett szolgálat.
Úgy érzi, amióta a középiskola és a helyi rendőrkapitányság között létrejött az 
együttműködés, most a legstabilabb az oktatás, a szolgálat, amelyet az iskoláért végzett. 
Maximálisan támogatja és elfogadja a dandártábornok javaslatát, mert úgy gondolja,
Keresztesi János ugyanolyan emberséggel, szemlélettel és szolgálattal fogja rendőrkapitányi 
munkáját ellátni, ahogyan teszi azt az oktatómunkában.

Koncz Ferenc tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület április 28-i ülésén hallgat 
meg beszámolót a rendőrkapitányság munkájáról, amelynek keretében Szerencs város 
közbiztonsági helyzetéről is tájékozódnak. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy helyben 
élő személy kerül a kapitányság élére, elismerve: a korábbi vezetők jó szakmaisággal, teljes 
odaadással és a város önkormányzatával együttműködve végezték feladatukat. 
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

59/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény-
nyilvánítás

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi 
határozatot hozza:

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogát gyakorolva:

KERESZTESI JÁNOS r. alezredes
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogatja. 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a B-A-Z Megyei 
Rendőrfőkapitányt tájékoztassa.  

Határidő:  azonnal   
Felelős:  polgármester   

Koncz Ferenc gratulál Keresztesi János alezredesnek, jó munkát és együttműködést kíván, 
reméli, az a jó kapcsolat, amely eddig jellemezte a Szerencsi Rendőrkapitányság és Szerencs 
Város Önkormányzata viszonyát, az a jövőben legalább ilyen jó lesz vagy még inkább 
erősödni fog. 

(dr. Takács István és Kiss Attila kimegy a teremből, a testület létszáma 6 fő.) 
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2. Előterjesztés az ÉMOP-2009-3.2.1/F kódszámú felhívásra „Szerencs város 
környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” című 
pályázat benyújtására

Deák Zsolt pontosítja, a pályázat kódszáma helyesen ÉMOP-2010-3.2.1/F. Az elmúlt évi
májusi-júniusi árvizek után az Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül pályázat
került kiírásra helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára. A 
pályázat forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. Ehhez hasonló műszaki tartalom megvalósítását lehetővé tevő 
kiírás eddig nem volt. A pályázati kiírás szerint a finanszírozás 100%-os, 100.000.000 Ft
bruttó beruházás összköltségig, azaz az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania. A 
pályázati kiírás megjelenését követően a tavalyi év végén megkezdődött a pályázat 
előkészítése és a tervezés, egyeztetéseket folytattak az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, mint a Szerencs pataknak, így Szerencs 
közigazgatási területét érintő szakaszának a kezelőjével arról, hogy a projekt műszaki 
tartalmával kapcsolatban melyek azok a feladatok, amelyek megoldásra várnak és mivel
lehetne biztonságosabbá tenni a város helyzetét egy esetleges újabb árvíz elkerülése
érdekében. A pályázat benyújtását az Észak-magyarországi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
írásbeli nyilatkozatával támogatta. A tervező a Szerencs patak Szerencs közigazgatási 
területén lévő szakaszán felmérte a depóniát a patak medre mellett, és a tervezés során feltárt 
keresztszelvény és magasság hiányosságok kerülnek majd pótlásra a beruházás folytán. A
beruházás legjelentősebb eleme a fecskési híd mellett egy monolit vasbeton árvízvédelmi 
támfal kiépítése, mivel a legutóbbi árvíz során tapasztaltak alapján ez egy fokozottan
veszélyes helyszín. Mivel a mádi patak itt folyik bele a Szerencs patakba, az első szakasz a 
két patak találkozásától tartana a fecskési hídig. Így a Szerencs patakot érintő részen 51 fm 
vasbeton támfal, a másik szakaszon pedig 124 m vasbeton árvízvédelmi támfal megépítése
valósulna meg. A patak folyásirányi jobb oldalán depóniarendezést terveznek,
koronastabilizációval. Tisztázza, nem az egész depónia kerül megmagasításra, hanem a
tervezés során feltárt keresztszelvény és magasság hiányosságok kerülnek kialakításra,
amelyek miatt a település egy esetleges árvíz esetén veszélyeztetetté válna. A jobboldali
depóniaépítés, -rendezés 4869 fm hosszan, 830 fm koronastabilizációval, a balparti rendezés
koronastabilizációja 40 fm hosszan valósul meg a tervek szerint. Azok a műtárgyak, amelyek 
árvízvédelmi szempontból jelentősek, szintén felmérésre kerültek. Ezek alapján mindazon 
műtárgyak helyére, amelyek nem töltik be megfelelően funkciójukat, olyan szinten elavultak, 
elöregedettek, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új műtárgyak kerülnek kiépítésre. 
Szükség esetén a műtárgy betorkollásánál a medret kőburkolattal látják el. A beruházás 
megvalósulásával Szerencs városának árvízvédelmi szempontból biztonságosabbá válik a
helyzete és egy tavalyihoz hasonló mértékű áradás, vízhozam mellett azok a területek, 
amelyek az elmúlt évben érintettek voltak, ezáltal védetté válnának.

(Kiss Attila visszajön a terembe, a testület létszáma 7 fő.) 

Koncz Ferenc a könnyebb érthetőség érdekében hozzáfűzi, a depónia a töltést jelenti. Mielőtt 
megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi 
Bizottság külsős tagja, Knapp János telefonon kérte bizottsági tagsága alóli felmentését. A 
következő, munkaterv szerinti testületi ülésen választanak majd új tagot. 

Dr. Bobkó Géza: a bizottság részletesen meghallgatta a tervezett beruházás részleteit,
szerencsésnek tartják azt a lehetőséget, hogy 100%-ban állami pénzből sikerül egy olyan 
beruházást megvalósítani, amely mind Szerencs, mind Ond lakosságát megvédi egy esetleges
árvíztől. A bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását. 
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Visi Ferenc reméli, a pályázatnak köszönhetően a jövőben már nem okoz gondot a városban 
egy esetleges árvíz. Kérdezi, van-e arra lehetőség, hogy a beruházás keretében egy 
csónakázótó is kialakításra kerüljön.

Koncz Ferenc hozzáfűzi, hogy csónakázótó víztározó formájában valószínűleg Abaújszántó 
térségében kerül megépítésre, mivel műszakilag az Aranyosi-völgyben, az északról érkező két 
patak találkozásánál indokolt záportározó kialakítása, amely mentesíti Szerencs, Rátka, Golop
településeket a hirtelen megnövekedett árhullámoktól. Abaújszántó polgármestere arról
tájékoztatta, hogy városuk is nyújtott be hasonló pályázatot, amelynek keretében tervezik a
víztározó megépítését.

Nyiri Tibor: a bizottsági ülésen elhangzott, jelen pályázat csak belterületi árvízmentesítést
tesz lehetővé. Úgy gondolja, ezzel még nem oldódik meg a probléma, de már megtették az 
első komoly lépéseket a bel- és árvízvédelmi helyzet megoldására. 

Dr. Bobkó Géza: a Fecskésen élők megbízásából kérdezi, a tavalyi árvíz kapcsán kiépített 
gátak mikor kerülnek elbontásra. Félő, hogy a víz miatt legyengült gát egy újabb áradást már 
nem bír el.

Deák Zsolt pontosítja, hogy ezen a szakaszon homokzsákból kiépített ideiglenes védműről 
van szó, amelynél a problémát a zsákok elérése, szétfoszlása okozza. Ezen gátak elbontása
annak a tereprendezésnek a folyamán történik majd, amely a beruházást megelőzi. Ezen a 
szakaszon kerül kiépítésre az a betontámfal, amely Fecskés településrészt megvédi az árvíztől. 
A pályázat a tervek szerint 2011. augusztus 1-jétől kezdődne el, a kivitelezés az időjárás 
függvényében történik, a munka oroszlánrésze 2012-ben valósulna meg.

Koncz Ferenc elmondja, ő maga is feltette ugyanezt a kérdést, egy vízügyes szakembertől azt 
a választ kapta, eddig azért nem történt meg a gát lebontása, mert egy újabb váratlan árhullám
érkezése esetén jelenlegi helyzetében a gát valamilyen szinten még alkalmas a védekezésre.
Reméli, a lehető leggyorsabban el tudják kezdeni az építkezést, az a baj, hogy bizonyos 
adminisztrációs utat be kell járni. Természetesen az lenne megnyugtató a fecskésiek és
mindenki számára, ha már elkezdhetnék a beruházást. Reméli, a Szerencs patak kotrása is
hamarosan beindul és nem csak Rátkáig, hanem végig meg fog történni, aminek
következtében az árhullám városunkat kevésbé fogja veszélyeztetni.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

60/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú felhívásra Szerencs, „Szerencs város

környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” című 
pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és ennek megfelelően a 
következő döntést hozza. 

Szerencs Város Önkormányzata az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú „Szerencs város
környezetbiztonságának növelése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése” címen
pályázatot kíván benyújtani a kiírásban meghatározottaknak megfelelően. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
A beruházás tervezett összértéke bruttó 100.000.000,-Ft. Az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú
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felhívásban foglaltak szerint az igényelt támogatás összege: bruttó 100.000.000,-Ft, az
Önkormányzatunkra eső önerő az összérték 0%-a, azaz 0,-Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, lebonyolítására 
és elszámolására, az előkészítés és megvalósítás során felmerülő járulékos szerződések, 
megállapodások megkötésére.

Határidő:  2011. március 31. 
Felelős:  polgármester 

3. Javaslat Szerencs Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának elfogadására
Előterjesztés a 2010. évi egyszerűsített beszámoló elfogadására 

Ballók Istvánné jelzi, hogy elírás történt a független könyvvizsgálói jelentésben az
egyszerűsített pénzmaradvánnyal kapcsolatban. Az első bekezdés harmadik 
franciabekezdésében a módosított pénzmaradvány összege helyesen 150.200 eFt.

Dr. Bobkó Géza szerint kevés idejük volt felkészülni, későn kapták meg az írásbeli anyagot, 
nem tudták teljes egészében áttanulmányozni. Abból a tényből kiindulva, hogy a testület már 
korábban tárgyalta a 2010. évi költségvetést, elsősorban a könyvvizsgáló összefoglalóját 
tekintették át, véleményüket arra alapozták, mivel azt hitelesnek ítélték meg. Ilyen értelemben
a pénzügyi bizottság négy tagja egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Dr. Gál András: a Jogi és Ügyrendi Bizottság alaposan áttekintette az előterjesztést, mivel 
korábban a testület bizonyos részterületeket ezzel kapcsolatban már érintett és tárgyalt, az
adatok elemzését követően, a számok ismeretében összességében a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a beszámolót.

Koncz Ferenc: a zárszámadást a képviselő-testületnek törvény szerint április 30-ig kell 
elfogadnia. Azért kell a mai napon elfogadni, mert a következő napirendi pont keretében 
tárgyalja a testület az ÖNHIKI pályázat benyújtását, amelyhez szükséges a testület által
elfogadott zárszámadás. Ahhoz, hogy zárszámadás a tervezettnél korábbra elkészüljön, a
pénzügyi osztály munkatársainak megfeszített munkájára volt szükség, ezért került a testület
tagjaihoz meglehetősen későn. Az anyaggal kapcsolatban a könyvvizsgáló is elmondta 
véleményét, az ő szakmaiságát pedig mindannyian elfogadják. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a zárszámadás rendelet-tervezetét, melyet
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi rendeletet alkotja:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011. (III. 31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2010. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2010. évi 
zárszámadását:

3.553.611 eFt költségvetési bevétellel
3.644.333 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

A 2010. évi bevételeket és kiadásokat – mérlegszerűen - az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2. §

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 429.741 eFt hitel és kölcsön felvételére,
valamint 55.952 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.  

(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 171.162 eFt hiteltörlesztésre és 35.973
eFt kötvénytörlesztésre került sor.

3. §

A 2010. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú 
melléklet tartalmazza.

4. §

A 2010. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i.,
2/j., 2/k., 2/l., 2/m., 2/n., 2/o., 2/p., 2/r. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 2010. évi kiadásokat a 3. számú, az intézményenkénti kiadásokat a 3/a. számú, a
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3/b. számú mellékletek tartalmazzák. A
támogatás értékű kiadásokat a 3/c. számú melléklet, a pénzeszközátadást államháztartáson 
kívülre a 3/d. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 

8. §

A szociális kiadásokat a 6. számú melléklet, az önkormányzat intézményeinek létszámát a 7.
számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet, 
működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet, az 
önkormányzat hitelállományát a 10. számú melléklet, a pénzforgalom alakulását a 11. számú
melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, a város vagyonmérlegét a 13.
számú melléklet tartalmazza.
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9. §

(1) A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Koncz Ferenc ezt követően az egyszerűsített beszámoló határozati javaslatát bocsátja 
szavazásra, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi
határozatot hozza:

61/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési  

beszámolójának elfogadása

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város 
Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja. 

Ezen határozat mellékletét képezi:
 az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet) 
 az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet) 
 az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a hitelesítő 
záradékkal ellátott 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló Állami Számvevőszék 
részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.   

Felelős: polgármester 
jegyző 

Határidő: 2011. június 30.

4. Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra

Ballók Istvánné: a Magyar Államkincstár által megküldött határozati javaslat-minta szerint a
pályázat benyújtásához a képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozata szükséges. Ennek 
egy része a Magyar Államkincstárhoz előző héten benyújtott és elfogadott beszámoló, 
valamint a mai napon a testület által elfogadott zárszámadás.
Dr. Bobkó Géza: mivel ismert, hogy az idei költségvetés több mint 400 millió Ft működési 
hiánnyal számol, a bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását.
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Koncz Ferenc további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot
hozza:

62/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi  

támogatására vonatkozó igény benyújtása

1. Szerencs Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban
6. sz. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Szerencs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő, vagy a feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 469 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 478 858 ezer forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az

Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta.

(Koncz Ferenc két perc technikai szünetet rendel el, ezt követően a képviselő-testület 7 fő 
jelen lévő képviselővel az elfogadott napirend szerint folytatja munkáját.) 

5. Javaslat Szerencs város sportkoncepciójának elfogadására

Kiss Attila: a képviselő-testület utoljára 2000-ben fogadott el sportkoncepciót, amely a 2000-
2001-es évekre vonatkozott. Az ok, amiért most újra testület elé kerül, hogy a város
pályázatot kíván benyújtani a sportcsarnok felújítására, amelynek feltétele, hogy a település az
adott beruházási évre elfogadott sportkoncepcióval rendelkezzen. A pályázatot ez év március
15-én írták ki, két hét állt rendelkezésükre, hogy pályázatukat összeállítsák. Szerencsésnek
tartja, hogy a városban működő sportegyesület már hónapokkal ezelőtt nekilátott egy 
sportkoncepció kidolgozásának, amely kiváló alapot biztosított az elkészült tervezetnek. A
koncepció tartalmazza a jelenlegi helyzetet, a törvény hátteret, kitér az uniós normákra,
elvárásokra, az állami támogatásokra, kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az óvodai, iskolai
sportra, diáksportra és részben a versenysportra is, röviden ismerteti magának a
sportegyesületnek a felépítését és a működésének a célját, valamint bemutatja a város által 
üzemeltetett főbb sportlétesítményeket. Néhány fontos dolgot kiemel az anyagból, megjegyzi, 
ezek szubjektív megállapítások. A város korábban nem rendelkezett sportkoncepcióval, s
amikor évente utaltak a sportegyesületnek 6,5 MFt támogatást, nem volt mögötte elfogadott
terv, lefektetett elvárás, hogy mi az, amelyet ezen támogatásért cserébe a város elvár. Most
először került rögzítésre a hátrányos helyzetűek sportolása elősegítésének a lehetősége, és a 
fogyatékkal élők sportjának a támogatása is. A koncepcióban kimondásra került egy számára 
igen fontos dolog, mégpedig az, hogy nem a professzionális, hanem az amatőr sportot 
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támogatja a város, akkor is, ha az verseny-, hobbi-, szabadidős szinten zajlik. Még egyszer 
megerősíti, a koncepció elfogadásával jelentősen elősegítik a sportcsarnok felújítására 
irányuló pályázat beadását.

Kormos Sándor elmondja, már az előző stratégiai tervbe is beépítésre került az a tény, mely 
szerint az egyesület sportolónak pénzt nem fizet, ehhez azóta is tartják magukat, terveik
között sem szerepel, hogy profi versenyzői szakosztályt indítsanak. Arra hívja fel a figyelmet, 
hogy Szerencs ne csak közigazgatásilag töltsön be regionális központi szerepet, hanem a
sportban is. A kistelepülések szűkös anyagi lehetőségei miatt nem várható el, hogy olyan 
sportlétesítménnyel rendelkezzenek, amelyben egy tehetséges gyerek nem vész el. Véleménye
szerint jó lenne, ha Szerencs ebben úttörőszerepet vállalna, s olyan, akár extrém sportágak 
számára is megépülnének létesítmények, amelyek más településen kivitelezhetetlenek.
Igényként merült fel a lövészet, íjászat, belátja, ezek költséges sportágak, az azonban látszik,
hogy Szerencsen nem az olyan hagyományos sportág, mint a labdarúgás a sikeres. Reméli,
hogy a kormány azon ígérete, mely szerint a sportfinanszírozás más keretek közé kerül,
megújul, az megvalósul mindannyiuk és a sportolók közös hasznára.

Dr. Bobkó Géza: a bizottság pozitívan fogadta, hogy elkészült egy helyzetelemzés, amelyben
részletes tájékoztatást kaptak arról, milyen sportlétesítmények találhatók a városban, milyen
sportágak és milyen körülmények között működnek. Hiányolták viszont az anyagból a 
pénzügyi mellékletet, amely tartalmazta volna, a város milyen összegekkel járult hozzá az
elmúlt években ehhez a területhez. Nincs kiemelve az sem, hogy egyes intézmények, pl. a
gimnázium milyen speciális lehetőségeket biztosítanak a sportolni vágyóknak, hiszen az 
elmúlt tíz évben épült meg az uszoda, a műfüves és a teniszpályák. A bizottság hiányolja a 
kosárlabda szerepének kiemelését, hiszen ez a sportág igen sikeres. Javasolják, hogy a
hozzáférés a lakosság és a diákok számára legyen minél nagyobb, egyenlő módon, használati 
díjak nélkül tudják igénybe venni a létesítményeket. Példaként említi, hogy a labdarúgópálya
használatáért a futballistáknak nem kell bérleti díjat fizetniük, az asztalitenisz szakosztály
tagjai is térítésmentesen használhatják a termeket, a diák úszók ellenben havi tagdíjat fizetnek
a szakosztálynak, valamint a létesítmény használatáért külön bérletet is vásárolnak. Ez azt
jelenti, hogy aki a szakosztály keretében kíván rendszeresen úszni, a szülőkre ott ez jelentős 
anyagi terhet ró. Átgondolásra javasolja, hogy aki versenyszerűen, szakosztály keretében 
úszik, annak a tagdíjon felül ne kelljen bérletet is kiváltania, mert ezáltal a hozzáférést a
szegényebb réteg számára nem teszik lehetővé. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy érdemes 
volna a sportéletről lakossági fórumot tartani, ahol olyan ötlet is felmerülhet, amely nem kerül 
sok pénzbe, de megvalósítható, crosspálya, gördeszka-pálya létrehozását említi meg,
amelyhez mindössze terület kijelölése szükséges. A bizottság a koncepció elfogadását
egyhangúlag támogatta.

Dr. Gál András gratulál a sportkoncepció kidolgozásához és az anyaghoz, amely részletes és
jövőképet ad. Elismerését fejezi ki a hosszú éveken át a sportért kifejtett tevékenységéért 
Kormos Sándor egyesületi elnöknek, aki nehéz körülmények között és gazdasági helyzetben
is lelkiismeretesen végzi feladatát, mintegy összefogva ezt a területet. Köszönetet mond
mindazoknak, akik a város sportéletének megújulásáért harcolnak. Elmondja, a gimnázium
élen jár a sportkoncepció végrehajtásában, az iskola sokrétű tevékenységei között egy 
sikerágazat a sport. Hosszú évek óta országos eredményeket ér el a fiú és lány
kosárlabdacsapat, működésüket az intézmény saját bevételéből jelentős összeggel támogatja, s 
teszi ezt a tenisz, az úszás, a súlyemelés, a birkózás sportágak vonatkozásában is. A
súlyemelés kapcsán kiemeli, Fekete László személyében egy kiváló szakember irányítja a
fiatalok munkáját, aki szeretne ismét a városban dolgozni. Javasolja, ha lehetőség van rá, 
támogassák a sportember visszatérését a szerencsi sportéletbe, hiszen tanítványai, kinevelt
versenyzői az országos versenyeken elért kimagasló eredményeikkel öregbítik Szerencs 
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hírnevét. Elmondja, hogy amellett, hogy a város sportegyesülete és az önkormányzat is
támogatja a helyi sportéletet, a gimnázium is jelentős összeggel hozzájárul. A 
sportlétesítmények pályázati pénzből valósultak meg, fenntartásuk azonban anyagi terhet ró 
az intézményre. Sajnálatosnak tartja a város első sportcsarnokának jelenlegi állapotát, a 
létesítmény hosszú évek óta pusztul, használhatatlan. Mivel a gimnázium tanulóinak száma az
elmúlt években jelentősen megnőtt, valamilyen formában szeretnének az épület 
hasznosításában részt venni. Megjegyzi, kiábrándító, hogy egy ilyen jellegű építmény ott áll 
és nem kerül kihasználásra. Javasolja, amennyiben mód van rá, a most beadásra kerülő 
pályázat keretében ez a létesítmény is kerüljön felújításra.

Nyiri Tibor örömmel fogadta a koncepció létrejöttét. Elmondja, az Internetet böngészve arra
a megállapításra jutott, egy magára valamit is adó város saját honlapján közzéteszi
koncepcióit, amelyet a település lakossága megismerhet. Javasolja, Szerencs is kövesse ezt a
példát, s rövidtávon kerüljenek kidolgozásra a főbb területek (oktatás, turizmus, egészségügy) 
tervei. Az Interneten megjelent koncepciókat tanulmányozva hiányolja azt a lehetőséget, hogy 
a városlakók véleményüket elmondhassák, ötleteiket, javaslataikat megfogalmazhassák.
Véleménye szerint szükség van négyévente egy olyan fórumra, ahol a lakosság azon része, aki
nem rendelkezik számítógéppel, internetes eléréssel, elmondhatja véleményét, javaslatát. Dr.
Gál András felvetésére tájékoztatásul elmondja, a jelenlegi kiírás szerint egy város csak egy
pályázatot nyújthat be, így a korábbi sportcsarnok felújítására most nincs lehetőség. Kéri a 
polgármestert, amennyiben a jövőben kiírásra kerül hasonló jellegű pályázat, lobbizzon a 
város érdekében.

Visi Ferenc javasolja, a városban tevékenykedő sportvezetőket, különös tekintettel a 
kimagasló eredményeket elért sportolók felkészítőit támogassák oly módon, hogy helyben 
munkalehetőséghez juttatják őket. 

Koncz Ferenc: a sportkoncepció egy fontos kérdés, még akkor is, amikor a jelen gazdasági
helyzetben az emberek nem az első helyen kezelik ezt a területet, pedig a jövőhöz, az 
egészséghez szorosan kapcsolódik. Megköszöni minden szponzornak a támogatást, tudja, ha a
szülők bizonyos területeken nem hoznának áldozatokat, ha nem végeznék önzetlenül 
munkájukat, egyes szakosztályok nem működnének a városban. Úgy látja, sokszor a sportolók 
szülei azok, akik működtetik a rendszert. Szerencs Város Önkormányzata 6,5 MFt-tal járul 
hozzá a városi sportélethez, egyes képviselők felajánlásaikkal támogatják ezt a területet, 
illetve több vállalkozó érzi szívügyének ezt a kérdést. Reméli, a jövőben egyre többen 
cselekednek majd hasonlóan. A szakosztályok vezetőit tekintve elismeri, az edzők, a 
szakosztályok életében meghatározó szerepet játszó munkatársak vagy Szerencsen laknak
vagy a városban dolgoznak. Elgondolkodtatónak tartja, hogy az egyetlen kivétel Fekete
László személye, aki nem is itt dolgozik és nem is itt él. A korábbi sportcsarnok
rendbetételével kapcsolatban elmondja, azzal kereste meg a Szerencsi Szakképző Iskola 
vezetését, vizsgálják meg, mi az a minimális beavatkozás, felújítás, amellyel legalább nyárra
működőképessé tehető a létesítmény. Véleménye szerint ez viszonylag kis összegből 
megvalósítható, ígéretet kapott arra, hogy az intézmény előkészíti, költségvetést készít. 
Megerősíti, a város ezzel a sportcéllal csak egy pályázatot nyújthat be, s bár a sportcsarnokon 
kívül voltak ötletek, amelyek megítélése szerint szükségesek is a város számára, azonban
dönteniük kellett, s a legfontosabbnak azt ítélték meg, hogy a csarnokban a gyerekek úgy
tudjanak nap mint nap a testnevelés órákon részt venni, hogy ne legyenek veszélyben.
Egyetért dr. Gál András megállapításával, véleménye szerint Kormos Sándor nagy odaadással
és jól vezeti a városi sportegyesületet. Büszke arra, hogy Szerencs városa a sport területén
több szakosztály tekintetében országosan kimagasló eredményeket ér el, amellett, hogy kevés
pénzügyi támogatással működnek. Köszönetet mond a koncepció kidolgozásáért, úgy 
gondolja, a sportkoncepció egy jó keret, amelyet közösen kell feltölteni tartalommal. Tudja,
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mindehhez további pénzügyi támogatás szükséges, ígéri, a város megerősödése után ezt meg 
is teszik.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

63/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület Szerencs Város Sportkoncepcióját a 2011-2014 közötti időszakra 
terjedően elfogadja. 
Az elfogadott koncepció egy eredeti példánya jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

6. Előterjesztés a sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Czakóné Szikszai Orsolya: a pályázat március közepén jelent meg, nagyon szoros volt a
beadási határidő, kevés idő állt rendelkezésükre a pályázati anyag kidolgozására. Elmondja, 
több ötlet is felmerült, a pályázati feltételeknek azonban a sportcsarnok felelt meg, így erre a
létesítményre esett a választás. Az épület tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, sokszor 
beázik, a legfontosabbnak a további állagromlás megelőzését tartja. A pályázat keretében a 
nyílászárók és a vizesblokk cseréje, technikai újítások is megvalósulnak.

Dr. Bobkó Géza: a bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását. Mindannyiuk
érdeke, hogy a sportcsarnok biztonságosan, jó felszereltséggel szolgálja a város sportéletét.

Koncz Ferenc további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot
hozza:

64/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a „Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde - Kulcsár Anita Sportcsarnok felújítása” című pályázat benyújtása  

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és ennek megfelelően a 
következő döntést hozza:  

Szerencs Város Önkormányzata a „Kulcsár Anita Sportcsarnok felújítása” címen,
25.000.000,-Ft összértékben pályázatot kíván benyújtani a 7/2011. (III.9.) BM rendeletben
foglaltaknak megfelelően.  

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  
A támogatás maximális összege 20.000.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 5.000.000,-Ft saját erőt az Önkormányzat biztosítja.  
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A pályázó nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem 
adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, lebonyolítására 
és elszámolására, az előkészítés és megvalósítás során felmerülő járulékos szerződések, 
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2011. április 1. 
Felelős: polgármester, VGO 

7. Tájékoztató a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, 
következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzésére vonatkozó 
számvevői jelentésről

Ballók Istvánné az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, az Állami Számvevőszék 
végzett ellenőrzést a fenti témában. A vizsgálatot követően a felettes szerv részéről egyetlen 
javaslat fogalmazódott meg, mely szerint az ellenőrzés eredményéről a képviselő-testület 
tájékoztatása szükséges. E javaslatnak tesznek most eleget.

Dr. Bobkó Géza: a Pénzügyi Bizottság büszke volt arra, hogy a városban a védekezés
kapcsán nem voltak szabálytalanságok, visszaélések, csalások, túlszámlázások. Örülnek, hogy
Szerencs városában – a híradásokból ismert más Borsod megyei településsel ellentétben –
minden szabályosan, korrekten zajlott.

Koncz Ferenc további hozzászólás hiányában kéri a tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a természeti
katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított 
rendszerek ellenőrzésére vonatkozó számvevői jelentésről szóló tájékoztatót. 

8. Javaslat Szerencs város Gazdasági Programjának elfogadására

Koncz Ferenc kiegészítésként elmondja, a gazdasági program tartalmaz helyzetelemzést,
megtalálhatóak benne az önkormányzati gazdálkodás főbb irányai, s legfőbb elemként a 
munkahelyteremtés. A munkahelyteremtésnek része lehet a turizmus, amelyet véleménye
szerint az elmúlt időszakban kevésbé fejlesztettek, ehhez kapcsolódik a városfejlesztés, s nem 
maradhatnak ki a közszolgáltatások sem. A program egy szikár keret, amelyet az
önkormányzatnak kell feltöltenie.

Dr. Bobkó Géza: a bizottság javaslata, hogy a munkahelyteremtés kapcsán megjelölt új
munkahelyek száma pontosításra kerüljön, érdemes lenne a ciklus végéig meghatározni 300-
400 új munkahely megteremtését, ahogyan az korábban elhangzott a városvezetés részéről. 
Örülnek, hogy a közszolgáltatások színvonala is javul, az egészségüggyel kapcsolatban
elmondja, minőségi ugrás várható a nappali kórház és az egynapos sebészet bevezetésével. 
Olyan összefoglalót kaptak kézhez, amely elképzeléseiben reális, megalapozott, remélik, lesz
rá pénzügyi fedezet is. A bizottság a gazdasági program elfogadását egyhangúlag támogatta.

Koncz Ferenc a gazdasági program Munkahelyteremtés fejezete harmadik bekezdésének
második mondatát az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni: „Ezt a célját az Önkormányzat
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2014-ig 300-400 új munkahely teremtésével, a gazdasági programon túlnyúló időszakban, 
2020-ig összességében 1000 új munkahely megteremtésének elősegítésében határozza meg.”  
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a fenti módosítással kiegészített
gazdasági programot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad,
és az alábbi határozatot hozza:

65/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Gazdasági Programja

Szerencs Város Önkormányzata a város 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági 
Programját elfogadja.

Az elfogadott program egy példánya az eredeti határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

9. Monok község kérelme intézményfenntartó társulásban való együttműködésre

Koncz Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy Demeterné Bártfay Emese, Monok község 
polgármestere levélben kereste meg, amelyben azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé,
hogy az általuk fenntartott Kossuth Lajos Általános Iskolát a 2011/2012-es tanévben
intézményfenntartó társulásban működtethessék. Saját részről arra kérte a város szakembereit, 
hogy tekintsék át az ügyet. Véleménye szerint ez olyan feltétellel vállalható fel, ha a városnak
ez többletkiadással nem jár. Javasolja, ezt a tényt a két település megállapodásban rögzítse.

Dr. Gál András úgy gondolja, minden környékbeli, különösen a kistérséghez tartozó
települést valamilyen formában, ha módjukban áll, támogassanak, hasonlóan, ahogyan azt
tették Abaújszántó esetében az okmányiroda tekintetében, illetve Megyaszón a zeneiskolával.
Megfontolandó azonban, hogy bár van egy kiegészítő normatíva, ami az állami normatíván 
felül ilyen helyzetben igényelhető, ez azonban még mindig nem lesz elég a feladatok 
ellátására. Felhívja a figyelmet arra, egy tanítási év múlva az új oktatási törvény és koncepció
kapcsán állami beavatkozás várható, azaz a pedagógusok és bérek állami fenntartású és
működtetésű rendszere, míg az ingatlanok és oktatási intézmények önkormányzati felügyelet, 
tulajdon, működtetés alatt maradnak. Attól tart, ezzel olyan problémát vehetnek a nyakukba, 
amelynek következtében a monoki iskolát valamilyen formában Szerencs városának kell
felújítania. Aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a város jelenlegi gazdasági
helyzetében igen kockázatos egy ilyen lépés megtétele.

Koncz Ferenc a képviselőtársa által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, a kormányzati 
anyag még csak nyers változat, mely szerint a szakmai irányítást és a pedagógusok bérezését a
kormányzat vállalja magára, az intézmény fenntartása, működtetése pedig az önkormányzat 
közreműködésével valósulna meg. Van olyan elképzelés, hogy a kormányzat ezt a települések 
létszámához kötné, egy másik változat szerint pedig csak az alsó tagozat esetében működne 
így. Ez azonban még csak tervezet, nem végleges, a szakmai tárgyalások jelenleg is folynak
ebben a kérdésben. Felhívja képviselőtársai figyelmét, olyan határozati javaslatot terjeszt elő, 
amelyben a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg szervezési, szakmai és
pénzügyi feltételeit a kérésnek, tehát a mostani ülésen nem döntenek ebben a kérdésben.
Megerősíti, egy évről, a 2011/2012-es tanévről van szó, az állami súlyozott részvételt jelentő 
változások azonban az azt követő tanévtől várhatóak. Úgy gondolja, a város jövőbeli járási 
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elképzeléseiből adódóan ezt a kérést kötelező figyelembe venni. Egyetért azzal, hogy a várost 
anyagi kár nem érheti.

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

66/2011. (III. 31.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: szándéknyilatkozat intézményfenntartó társulásban való közreműködéssel

kapcsolatban

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva Monok község 
polgármesterének kérelmét, felhatalmazza a polgármestert, hogy a monoki Kossuth Lajos
Általános Iskola és a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 
és Bölcsőde közös intézményfenntartó társulásban való működtetés szervezési, szakmai és 
pénzügyi feltételeit kivizsgálja.

Határidő: 2011. április 28. 
Felelős: polgármester 

Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztály vezetője 

10. Tájékoztató a lomtalanításról

Szabó Lászlóné: az idén is megszervezésre kerül a hagyományos lomtalanítás. A szolgáltató
jelezte, április-május hónapban van lehetőség az akció megtartására. A lehetséges időpontokat 
mérlegelve, az április havi hétvégék programjait áttekintve, a városnapi rendezvények, a
húsvét, a középiskolai ballagások miatt az önkormányzat az április 9-i időpontot jelölte ki a 
lomtalanításra. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően az akció lebonyolítását egynaposra 
tervezik, a szolgáltató azonban jelezte, amennyiben az elszállítandó hulladék mennyisége azt
indokolja, illetve kisebb terület kimarad, azt a következő napon elszállítja. Az akció 
lebonyolításáról a tájékoztatót előkészítették, a szolgáltató a plakátokat elkészítette, a járatok 
útvonalain a szállítási napokon kihelyezésre kerülnek a szórólapok, amelyek tartalmazzák az
akció részleteit. Felhívja a figyelmet, zöldhulladék és veszélyes hulladék elszállítására
továbbra sincs lehetőség. Az önkormányzat gondoskodik a tájékozató helyben szokásos 
módon, a város hivatalos honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő 
kihirdetéséről. Az akció ideje alatt fokozottan gondoskodnak a közterületek ellenőrzéséről, az 
előző évek gyakorlatának megfelelően kérik a rendőrség segítségét is. 

Koncz Ferenc hozzáteszi, a zöldhulladékon és veszélyes hulladékon kívül az építési
törmeléket sem szállítják el. További napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.

K.m.f.

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

Visi Ferenc sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő


