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SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL 

Szám: 25.002-18/2011./SzJO.

JEGYZŐKÖNYV 
Szerencs Város Képviselő-testületének 

2011. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről  

Jelen vannak: Koncz Ferenc, Dr. Bobkó Géza, Dr. Egeli Zsolt, Dr. Gál András, Heves János,
Kiss Attila, Nyiri Tibor, Dr. Takács István, Visi Ferenc, a Képviselő-testület tagjai  

Meghívottak:
Dr. Ináncsi Tünde   - jegyző 
Dr. Barva Attila       - aljegyző  
Berecz Béla - a Pénzügyi Bizottság tagja
Czakóné Szikszai Orsolya  - a Városgazdasági Csoport vezetője 
Fodor Zoltánné   - jegyzőkönyv-vezető  

Koncz Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 
minden képviselő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Takács István legyen, mellyel a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:

186/2011. (IX. 09.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása  

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 9-i rendkívüli 
képviselő-testületi üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Dr. Takács István képviselőt 
választja meg.

Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közöltekkel.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:

187/2011. (IX. 09.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 9-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) A 2011. évi költségvetés módosítása (IX.01.)
Előadó:  Czakóné Szikszai Orsolya, a Városgazdasági Csoport vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

2.) Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra
Előadó:   Czakóné Szikszai Orsolya, a Városgazdasági Csoport vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
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1. A 2011. évi költségvetés módosítása (IX. 09.)

Czakóné Szikszai Orsolya: Az ÖNHIKI pályázat benyújtása kapcsán áttekintették az
Önkormányzat költségvetését, és ebben olyan tételeket találtak, amelyek korrigálása
szükséges. Egyrészről a bevételek csökkenése várható, alapvetően a helyi adóbevételek 
vonatkozásában. Ez két adóelemnél jelentkezik, az iparűzési-, és a telekadónál. Az iparűzési 
adó tekintetében a bevallások alapján várható, hogy adó-visszatérítési kötelezettsége lesz az
Önkormányzatnak, illetve elmarad az előirányzattól a befolyó adó mértéke. A telekadó 
tekintetében is visszaesés tapasztalható, ezért javasolják mindként adónem előirányzatának 
csökkentését 50 millió, illetve 15 millió forint összegben. Másrészről a kiadások növekedése 
is látható. Egyrészt a 2010. évet terhelő, de kifizetésre nem kerülő számlák, amelyek 
folyamatosan áthúzódó tételek, jelentősen megnehezítik az Önkormányzat működését, ezért 
fontos ezeknek a betervezése. Másrészt március hónapban tapasztalható volt az áramdíj
növekedése, így a közvilágítás vonatkozásában 5 millió forint költségnövekedés várható,
illetve korábbi testületi döntés értelmében az ügyeleti társulás hozzájárulásának a mértéke 27
forintról 40 forintra emelkedett. Ez Szerencs lakosságszámának figyelembevételével 1,5
millió forintos költségnövekedést fog eredményezni. Így az Önkormányzat költségvetésének
működési forráshiánya 76,5 millió forinttal növekszik.  

Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság 3:1 arányban támogatja az előterjesztés elfogadását.  

Koncz Ferenc megnyitja a napirend vitáját.

Dr. Takács István elfogadásra javasolja az előterjesztést, majd hozzáfűzi: az elmúlt 3-4 évet 
áttekintve látszik, hogy az Önkormányzat adóbevételei csaknem a felére csökkentek. A 700
millió forintos adóbevétel ma már csak 400 millió forint. A korábbi adóbevételek kapcsán
kialakult a városban egy olyan életvitel, amelyen nem változtattak, tehát többet költött a
város, mint amekkora lehetőségei voltak. Javasolja, ismertessék a lakossággal az 
Önkormányzat gazdasági helyzetét olyan tételesen, mint ahogyan az előterjesztés tartalmazza. 
Lássák az emberek, hogy így nem élhet tovább a város, a kiadásokat csökkenteni kell, mert
különben az Önkormányzat eladósodottsága tovább fog nőni.  

Heves János a lakosság tájékoztatása kapcsán úgy gondolja, hogy az előterjesztés szerinti 
számokat 100 emberen kívül senki nem fogja érteni. Ennek így nincs értelme, ezzel szemben
már többször kérte, hogy arról adjon tájékoztatást a polgármester, hogyan áll jelenleg az
Önkormányzat eladósodottsága, mennyi a szállítói tartozás, mennyi az egyéb tartozás összege,
hogyan változott ez ebben az évben. Ezekre többszöri kérése ellenére sem kapott választ.
Arról kell tájékoztatni a várost, hogy az eladósodottság megállt, vagy továbbfolytatódik,
avagy stagnál. Szemérmességi okokból, eddig még nem adtak erről tájékoztatást. A jelenlegi 
költségvetés módosítás nem tartalmaz valós számokat, mert a telekértékesítésből származó 
bevételek is benne vannak, holott mindannyian tudják, hogy ebből az értékesítésből semmi 
nem valósul meg az éven. A helyi adó különböző formái még soha nem folytak be olyan 
mértékben, mint ahogyan azt tervezték, ez mindig az adott gazdasági évtől függött, ezért ez a 
tétel sem tükröz valós számot.

Visi Ferenc: Heves János kritikával illeti a költségvetési számokat, pedig ugyanígy
terjesztették elő korábban is. Megjegyzi, ha akkor értett hozzá, akkor most is kellene, így 
tudná, hogy milyen az Önkormányzat gazdasági helyzete. Szerinte máról-holnapra
takarékoskodni csak elbocsátások, megszüntetések okán lehetne, de ezt talán nem akarja
Heves János sem. A takarékoskodás továbbra is szükséges azért, hogy a csődöt elkerülje az 



3

Önkormányzat. Úgy gondolja, hogy ha Heves János most nem érti a költségvetési táblákat,
akkor korábban sem értette, csak elő volt terjesztve.  

Koncz Ferenc: Ezek a kérdések a legutóbbi, augusztus 18-i testületi ülésen is felvetődtek, 
ezért megismétli: 2010. december 31-én hozzávetőleg 258 millió forint volt a kifizetetlen 
számlák összege, 2011. június 30-án 222 millió forint a kifizetetlen számla, míg 2011. július
hónapban a 108 millió forintos ÖNHIKI összegével tovább csökkent a kifizetetlen számlák
összege. Mindezek ellenére további gondokkal küzdenek, ugyanis a város pénztárában lévő 
pénz összege folyamatosan a nullához közelít, különösen a nyári időszakban, amikor 
nincsenek adóbevételek. Erről nem ez az Önkormányzat tehet, hasonló a helyzet máshol is, de 
mindezek mellé megörököltek egy jelentős pénzügyi terhet is. A takarékoskodás folyamatos, 
melynek jelei már láthatóak, és az év végéig 100-150 millió forintot fognak kitenni a jelenlegi
folyamatok szerint. További takarékoskodás is lehet, de ahhoz jelentős létszámleépítést 
kellene meglépni a város különböző intézményeiben. Ezt igyekeztek eddigi intézkedéseik 
során elkerülni, és jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a dolgozók a 
bérüket megkapják. Ebben a munkában kér segítséget, mert a céljaik közösek. A lakosság
tájékoztatása folyamatosan történik az üléseken, a Szerencsi Hírek oldalain, a honlapon
keresztül. Ezt természetesen egy összefoglaló kiadványban is meg tudják jelentetni. Egyetért
Heves Jánossal abban, hogy ezt olyan közérthető nyelven kell tenni, hogy mindenki megértse, 
hogyan jutottak idáig, és milyen erőfeszítéseket tesznek a megoldás érdekében. További 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 8
igen, 1 nem szavazattal elfogad, és az alábbi döntést hozza:

Szerencs Város Önkormányzata
22/2011. (IX. 09.)

önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
a) bevételi főösszegét 

- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül:  4.899.709  eFt-ban 
b) kiadási főösszegét 

- a 4. § szerinti a hiteltörlesztési kiadás nélkül: 5.396.129 eFt-ban

c) hiányát 496.420 eFt-ban

állapítja meg.”
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2. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A R. 2 § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül, az önkormányzat 2011-
ben a költségvetési hiány belső finanszírozásaként 218.205 eFt pénzmaradvánnyal és külső 
finanszírozásként 1.136.206 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.” 

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A 2. § (b) pontjában megállapított költségvetési kiadáson felül az önkormányzat 2011-ben
836.451 eFt hiteltörlesztési és 21.540 eFt kötvény törlesztési kiadások visszafizetésével
számol.”

4. §

A R. 1., 2., 2.3, 2.11, 3., 3/1, 3/2, 9. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú
mellékletei lépnek.

5. §

(1) Jelen rendelet 2011. szeptember 9-én 900 órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2011. szeptember 10. napján hatályát veszti.

2. Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra

Czakóné Szikszai Orsolya: A törvényi rendelkezés szerint egy önkormányzat egy évben
kétszer nyújthat be pályázatot. A kiírás szerint három forduló létezik. Az egyik fordulón a
szerencsi Önkormányzat már részt vett, és 108 millió forint támogatást nyert. A második
forduló beadási határideje 2011. szeptember 10. Tekintettel az Önkormányzat súlyos anyagi
helyzetére, mindent megtettek annak érdekében, hogy a második fordulóban Szerencs ismét
részt vehessen. Ehhez elkészítették a pályázati anyagot, melyben - figyelembe véve a jelenlegi
költségvetés módosítást – 154.887 eFt. működési célú hiánnyal számolnak, és a teljes 
összegre nyújtják be a pályázatot.

Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, illetve 
javasolják, hogy a határozatban kerüljön feltüntetésre a határidő, amely azonnali, illetve 
jelöljék meg a feladat felelősét.  

Koncz Ferenc: Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. A város új Önkormányzata
összesen 158.900 eFt-ot nyert el ÖNHIKI formájában. Először 50 millió forintos támogatást 
kaptak, melynek a fele visszatérítendő kamatmentes hitel. Reméli erről a Kormány 
elfeledkezik, és nem hajtja be az Önkormányzaton. Ha igen, akkor is jó a kamatmentes
összeg, amely a városban van több, mint fél éve. A 108.900 eFt. teljes mértékben támogatás.
Szerencs kiemelt helyzetben volt, a tizedik legmagasabb támogatást kapta. A jelenlegi
ÖNHIKI-s pályázaton nincsenek ilyen jó esélyek, hiszen az önkormányzati szféra
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katasztrofális helyzete mindenki számára közismert. Megköszöni az apparátusnak, hogy
mindent megtett annak érdekében, hogy az Önkormányzat az ÖNHIKI második fordulójára
beadhassa pályázatát. Kérdés, hozzászólás hiányában – figyelembe véve a bizottság javaslatát
– szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:

188/2011. (IX. 09.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

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-jén 1000 fő, vagy a feletti. 
II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 404 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 154 887 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.

Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  

Koncz Ferenc megköszöni a testület munkáját, további napirendi pont hiányában az ülést
berekeszti.

K.m.f.

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

Dr. Takács István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő 


