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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.226-7/2013/IHO  
 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. április 25-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott nyilvános üléséről 
 

 

Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Takács István, Kiss Attila, 
dr. Korondi Klára, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Gál András, Heves János képviselők 
 
Meghívottak:  
Dr. Barva Attila   - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Dr. Ináncsi Tünde   - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője  
Nyiri Tibor   - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi  

   igazgatója 
Dr. Borbély Zsuzsanna - járási tisztifőorvos, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 

   Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Keresztesi János  - r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság  

   vezetője 
Nácsa Bálint   - tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
Dr. Krajnyák István  - Szerencsi Járásbíróság elnöke 
Dr. Fafula Miklós  - Szerencsi Járási Ügyészség vezetője 
Fazekas László  - Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője 
Szabó Lászlóné  - Városfejlesztési Osztály vezetője 
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője 
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Király Judit    - közművelődési szakreferens 
Deák Zsolt   - műszaki ügyintéző 
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló 
Fekete Tibor    - könyvvizsgáló 
Árvay Attila   - Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Csikja Sándorné  - Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Ráczné Váradi Éva  - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú  

   Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Csider Andor   - a Szerencsi Általános Művelődési Központ igazgatója 
Takács Mihály István  - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője 
Tóth István   - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Salamin Ferenc   - városi főépítész 
Berecz Béla   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
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Zemlényi Zoltán  - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Pallai Miklós   - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Vajtó Lászlóné  - bizottsági tagságra jelölt  
Lapis László    - bizottsági tagságra jelölt  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
 
 
Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője  
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Fekete Tibor    - könyvvizsgáló  
Szabó Lászlóné  - a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Takács Mihály István  - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője 
Tóth István   - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Ráczné Váradi Éva  - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú  

   Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Tarnóczi Erzsébet  - az óvodai intézményegység vezetője 
Király Judit    - közművelődési szakreferens 
Salamin Ferenc   - városi főépítész  
Vajtó Lászlóné  - bizottsági tagságra jelölt  
Lapis László    - bizottsági tagságra jelölt  
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Gál András és Heves János igazoltan van távol, dr. Egeli Zsolt később 
csatlakozik az üléshez. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Korondi 
Klára képviselő legyen, mellyel a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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66/2013. (IV.25.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25-i üléséről készülő 
jegyzőkönyvének hitelesítőjévé dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.  
 
 
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, és arra, hogy a „Tájékoztató az 
önkormányzat intézményeinek energetikai szempontból történő átvilágításáról” című 
előterjesztést vegyék le napirendről, mert az intézményi átszervezések még folyamatban 
vannak, ezért célszerű annak lezárást követően számba venni az önkormányzati 
intézményeket. A napirend címét ezért nem is szerepeltette a meghívóban. Javasolja 
napirendre venni új bizottsági tag választását a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 
Felügyelő Bizottságába, valamint az önkormányzat Pénzügyi Bizottságába. Javasolja továbbá, 
hogy tűzzék napirendre a Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló 
első elvi döntés jóváhagyásáról szóló, a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola 
működtetői jogának átadására vonatkozó előterjesztéseket, továbbá a Rákóczi Iskola, valamint 
a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, a 2151/11 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalát. Javasolja, hogy az azonos ügycsoportba tartozó 
előterjesztéseket egymás után, illetve a 2012. évi egyszerűsített beszámolót, valamint a 2012. 
évi zárszámadást egy napirendi pont keretében tárgyalja a testület. A bizottsági tagságra jelölt 
személyek közül Vajtó Lászlóné már megérkezett, ezért javasolja, hogy a bizottsági tagok 
megválasztását elsőként tárgyalják meg, és hozzanak döntést.  
Más javaslat, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
Szám: 80.226-7/2013/IHO 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Képviselő-testülete 
2013. április 25-én (csütörtökön) 

9,00 órától 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre 
t i s z t e l e t t e l      m e g h í v o m. 

 
Napirend: 

 
1.) Javaslat Szerencs Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására  

Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

2.) A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására, valamint 
támogatásról szóló pályázat kiírására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

4.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  
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Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja: a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

5.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására, 
valamint a Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztására   
Előadó: Tóth István, a Kft. ügyvezetője  
Tárgyalja: a Kft. Felügyelő Bizottság  
 

6.) A városi főépítész tájékoztatója munkásságáról, céljairól  
Előadó: Salamin Ferenc városi főépítész  
 

7.) Egyebek  
7.1. Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  
 Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 
7.2. A 2014. évi költségvetési koncepció 
 Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
7.3. Javaslat a 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénybevételére  
 Előadó: Deák Zsolt műszaki ügyintéző  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
7.4. A Rákóczi Szövetség támogatása  
 Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
7.5. A 2023/11 hrsz-ú (volt cukorgyári irodaépület) ingatlan bérleti szerződésének    
       meghosszabbítása  

 Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
7.6. A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás   
       szabályzatának elfogadása  
 Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 
7.7. A Pénzügyi Bizottság új tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
 Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
  
8.) Különfélék  

 
 
 
Javasolt napirend: 
 

1. A Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
2. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása  
3. Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  
4. A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása, valamint javaslat Szerencs város 

Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadására  
5. A 2014. évi költségvetési koncepció 
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6. Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására, valamint a 
támogatásról szóló pályázat kiírása  

7. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  

8. Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  

9. A városi főépítész tájékoztatója munkásságáról, céljairól  
10. Egyebek  
10.1. Javaslat a 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénybevételére  
10.2. A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás 

szabályzatának elfogadása  
10.3. A 2023/11 hrsz-ú (volt cukorgyár irodaépület) ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítása  
10.4. Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának 

elhatározásáról szóló első elvi döntés jóváhagyásáról 
10.5. A Rákóczi Szövetség támogatása  
10.6. A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetői jogának átadása  
10.7. A Rákóczi Iskola, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítása  
10.8. A 2151/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala  
11. Különfélék  

 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
 
67/2013.(IV.25.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) A Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának megválasztása ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 

2.) A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
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3.) Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

4.) A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása, valamint javaslat Szerencs Város 
Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadására  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

5.) A 2014. évi költségvetési koncepció  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

6.) Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására, valamint a 
támogatásról szóló pályázat kiírása  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
Tárgyalta: a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

8.) Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  
Előadó: Tóth István ügyvezető 
Tárgyalta: a Kft. Felügyelő Bizottsága 
 

9.) A város főépítész tájékoztatója munkásságáról, céljairól  
Előadó: Salamin Ferenc városi főépítész  
 

10.) Egyebek  
10.1.  Javaslat a 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénybevételére  
  Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
  Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 
10.2. A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás 

szabályzatának elfogadása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

10.3. A 2023/11 hrsz-ú (volt cukorgyári irodaépület) ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbítása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

10.4. Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának 
elhatározásáról szóló első elvi döntés jóváhagyásáról  
Előadó: Kiss Attila alpolgármester  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
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10.5. A Rákóczi Szövetség támogatása  

Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

10.6. A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetői jogának átadása  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

10.7. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ 
alapító okiratának módosítása  
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

10.8.  2151/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
 

11. Különfélék  
 
 
 

1. A Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
 

Koncz Ferenc köszönti Vajtó Lászlónét, akit a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának jelöltek. A 
jelölt nem kérte zárt ülés tartását, illetve úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a 
bizottsági tisztséget elvállalja. Megkéri a jelöltet, pár szóban mutatkozzon be.  
 
Vajtó Lászlóné: Több, mint 40 éve él Szerencsen a családjával. Végzettsége szerint 
közgazdász számviteli szakon. Jelenleg a Tigáz DSO-nál dolgozik, mint kontroller, illetve 
magánvállalkozásban is.  
 
Koncz Ferenc: E tisztség betöltésére szakembert igyekeztek felkérni. Kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja, hogy a Pénzügyi Bizottság új külsős tagja Vajtó Lászlóné 
legyen.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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68/2013.(IV.25.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: a Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sájer István (3900 Szerencs, Fenyves 
utca 11.), a Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagjának lemondását 2013. március 25-i 
hatállyal tudomásul veszi.  
 
Képviselő-testület a polgármester javaslatát megtárgyalva úgy dönt, hogy 2013. április 25. 
napjától Vajtó Lászlóné, 3900 Szerencs, Kinizsi utca 22. szám alatti lakost választja meg a 
Pénzügyi Bizottság új külsős tagjává.  
 
 
 
Koncz Ferenc megkéri az ülésteremben tartózkodókat, hogy a bizottsági tag eskütételéhez 
álljanak fel. Vajtó Lászlóné az alábbi szövegű esküt teszi:  
 

„Én, Vajtó Lászlóné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat  Szerencs fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
 

2. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Koncz Ferenc: A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságába új tagnak 
Lapis Lászlót javasolja, aki végzettsége szerint mérnök, közgazdász. A jelölt nem kérte zárt 
ülés tartását, és úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a tisztséget elvállalja. A 
Felügyelő Bizottságban lemondott tag az önkormányzatnál tölt be köztisztviselői státuszt. A 
hölgy jelen van az ülésen, és egy másik napirendi pont kapcsán be fogja mutatni. Szavazásra 
bocsátja a jelölt megválasztást.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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69/2013. (IV.25.) Öt. 
HATÁROZAT  
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. új felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztása (alapítói határozat) 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. tulajdonosa (3900 Szerencs, Eperjes út 9.) az alábbi alapítói határozatot hozza:  
 
Majoros Miklósné (3900 Szerencs, Szilas A. Pál utca 12) bizottsági tag 2013. április 17-i 
hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság új tagjának határozott időtartamra 2013. április 
25-től 2014. december 31-ig Lapis László 3900 Szerencs, Szabadság utca 6/E. szám alatti 
lakost választja meg.   
 
 

3. Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  
 
Koncz Ferenc köszönti Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezetőt, és Pongráczné Szerencsi 
Judit könyvvizsgálót.  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szerencs Város 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítani szükséges. 
 
I. A Szerencsi ÁMK költségvetésében 
 
 Bevétel növekedése 
 Intézményi működési bevétel       18.278 
 Pénzeszközátvétel államházt.kívülről                      90 
 Támogatásértékű működési bevétel      14.430 
 Bevétel növekedése összesen:         32.798 
 
 Kiadás növekedése 
 Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások,  
 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások,  
 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések,  
 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai,  
 52-külső szem.juttatások)       12.495 
 Járulékok           1.820 
 Beruházás (lízing)             870 
 Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások,  
 56-különféle dologi kiadások, 57-egyéb folyó kiadások)      25.743 
 Egyéb működési kiadások            870 
 Kiadás növekedése összesen:        41.798 
 
 Kiadás csökkenése 
 Dologi kiadás (54-készletek/könyvbeszerzés/,  
 55-szolgáltatások /vás.élelm./)         9.000 
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II. A Bocskai István Gimnázium költségvetésében 
 

 Bevétel növekedése 
 Támogatásértékű működési bevétel           947 
 Intézményi működési bevétel         1.900 
 Bevétel növekedése összesen:            2.847 
 
 Kiadás növekedése 
 Személyi juttatások (512-munkavégzéshez kapcs.juttatások,  
 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések,  
 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai,  
 52-külső szem.juttatások)       11.603 
 Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások,  
 56-különféle dologi kiadások)             7.619 
 Egyéb működési kiadások            400 
 Pénzeszközátadás államh.kívülre            400 
 Beruházás              153 
 Kiadás növekedése összesen:        20.175 
 Kiadás csökkenése 
 Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások,  
 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások)      11.603 
 Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások,  
 56-különféle dologi kiadások)          5.725 
 Kiadás csökkenése összesen:          17.328 
 
III. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola költségvetésében 
 
 Bevétel növekedése  
 Intézményi működési bevétel         2.862 
 Támogatásértékű működési bevétel           134 
 Bevétel növekedése összesen:           2.996 
 
 Kiadás növekedése 
 Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások,  
 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások,  
 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések,  
 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai,  
 52-külső szem.juttatások)       14.693 
 Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások,  
 56-különféle dologi kiadások)        10.713 
 Kiadás növekedése összesen:       25.406 
 
 Kiadás csökkenése 
 Személyi kiadás (511-rendszeres személyi juttatások,  
 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások,  
 513-sajátos juttatások, 52-külső szem.juttatások)    17.693 
 Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások)      4.717 
 Kiadás növekedése összesen:        22.410 
 
IV. A Szántó J. Endre ESZEI költségvetésében 
 
 Bevétel növekedése 
 Intézményi működési bevétel         8.921 
 Támogatásértékű működési bevétel (OEP)     90.700 
 Bevétel növekedése összesen       99.621 
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 Kiadás növekedése 
 Személyi juttatás        33.404 
 Járulék            8.413 
 Dologi kiadás         56.398 
 Szoc. étkeztetés           1.382 
 Beruházás                24 
 Kiadás növekedése összesen:       99.621 
 
V. Szerencs Város Önkormányzata költségvetésében 
 
 Bevétel növekedése 
 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás            159 
 Egyes szociális feladatok támogatása       22.605 
 Működési célú központosított előirányzat       7.045   
 Felhalmozási célú központosított előirányzat (KEOP)                 218.156  
 Egyéb központi támogatás                              11.089 
 ÖNHIKI támogatás                                        137.476 
 Bevétel növekedése összesen                      396.530 
 
 Bevétel csökkenése 
 Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz    11.378 
 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele   385.152 
 Bevétel csökkenése összesen:                         396.530 
 
Kérem, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a 2012. évi költségvetés rendeletét a 
fenti összegekkel módosítani. 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy a zárszámadás előtt 
ez az utolsó költségvetés módosítás. Az ebben szereplő tételek a zárszámadásban már 
módosított előirányzatként szerepelnek. Az előterjesztés intézményenként tartalmazza a 
bevételi és kiadási előirányzat tételeinek változását.  
 
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság közösen tárgyalta az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
 
Döntési javaslat:  

Tervezet 
Szerencs Város Önkormányzata 

…./2013. (……) 
önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetés módosításáról 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) 
pontjában, a (2) bekezdésében, valamit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján, tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 



 12 

34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (III.09.) 
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 2012. évi költségvetésének 
 

a. bevételi főösszegét 
 

• a 3. § (1) szerinti bevétel nélkül: 4.340.657 eFt-ban 
 

b. kiadási főösszegét 
 

• a 4. § (1) szerinti kiadás nélkül: 3.941.644 eFt-ban 
állapítja meg. 

 
2. § 

 
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A R. 2 § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül, az önkormányzat 2012-ben a 
költségvetési hiány belső finanszírozásaként 116.387 eFt pénzmaradvánnyal és külső finanszírozásként 
340.402 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.” 
 

3. § 
 
A R. 1., 2., 2.2, 2.5, 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.16.1., 2.16.2, 3., 3.3.1., 3.3.2., 3.4., 3.8., 4., 12., 
mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 

4. § 
 

(1) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 10 órakor lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 11 órakor hatályát veszti. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:  
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Szerencs Város Önkormányzata 
10/2013. (IV.25.) 

önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetés módosításáról 

 
Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) 
pontjában, a (2) bekezdésében, valamit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján, tekintettel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra a 2012. évi 
költségvetésről szóló 5/2012. (III.09.) 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 2012. évi költségvetésének 
 

a. bevételi főösszegét 
 

• a 3. § (1) szerinti bevétel nélkül: 4.340.657 eFt-ban 
 

b. kiadási főösszegét 
 

• a 4. § (1) szerinti kiadás nélkül: 3.941.644 eFt-ban 
állapítja meg. 

 
2. § 

 
A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A R. 2 § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül, az önkormányzat 2012-
ben a költségvetési hiány belső finanszírozásaként 116.387 eFt pénzmaradvánnyal és külső 
finanszírozásként 340.402 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.” 
 

3. § 
 
A R. 1., 2., 2.2, 2.5, 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.16.1., 2.16.2, 3., 3.3.1., 3.3.2., 3.4., 3.8., 4., 
12., mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 

4. § 
 
(1) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 10 órakor lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 11 órakor hatályát veszti. 
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4. A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása, valamint javaslat Szerencs 

Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadására  
 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Szerencs Város 2012. évi zárszámadását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször 
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészített formában az alábbiak szerint 
terjesztjük be. 
 
Szerencs Város Önkormányzatának az 5/2012. (III.09.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 
költségvetése 3.324.770 eFt költségvetési bevétellel (hitel igénybevétele nélküli) és 3.374.214 eFt 
költségvetési kiadással (hiteltörlesztés nélküli) került elfogadásra.  
 
A költségvetési bevételeken túl 484.819 eFt előző évek pénzmaradványának igénybe vétele, valamint 
420.427 eFt rövidlejáratú hitelfelvétel került tervezésre. A kiadásoknál 833.507 eFt 2011. évben felvett 
rövidlejáratú és folyószámlahitel visszafizetéssel valamint 22.295 eFt kötvénytörlesztéssel számoltunk. 
 
A költségvetés 4 alkalommal került módosításra az évközben igényelt központi támogatás összegének, 
képviselői felajánlások, illetve saját bevételek változása, valamint intézmény megszűnése miatt. 
 
A 2012. évre tervezett működési bevételek teljesítése 143,5 %-os volt az eredeti költségvetéshez képest, 
és 106,5 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek 
teljesítése 4,7%-kal elmarad a tervezetthez képest, melyet leginkább a helyi adó bevételek 7%-os 
csökkenése okozott. 
 
A központi költségvetésből kapott támogatások folyósítására évközben 1.436.376 eFt összegben került 
sor, ezzel az összeggel a költségvetés évközben módosításra került.  
A támogatás összege biztosította: a prémiumévek programban résztvevő közalkalmazottak bérét, a 
nyári gyermekétkeztetést, érettségi vizsgák lebonyolítását, a közoktatás-fejlesztési célokat (informatika 
fejlesztése). 
A szociális kiadásokhoz évközben 93.054 eFt támogatást igényeltünk, a 3.4. sz. számú mellékletben 
bemutatott jogcímekhez. 
 
A támogatásértékű bevételek között terveztük az Egészségpénztártól átvett támogatást, amely az 
egészségügyi intézet működésére biztosított fedezetet.  
 
Szintén támogatásértékű bevétel a forrása a közhasznú foglalkoztatásnak a támogatása. 
 
2012-ben 338.581 eFt ÖNHIKI támogatást nyert el városunk, mellyel a működésünket tudtuk 
biztosítani. 
 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 18 %-os, a teljesítés jelentősen elmaradt a 
tervezetthez képest, mert egyrészről a tervezett 209.342 eFt összegű vagyonértékesítés nem történt meg 
(teljesítés 2.292eFt), másrészről a beruházások áthúzódása miatt a támogatás értékű bevételek 20%-
ban teljesültek.  
 
A 2012. évi bevételek alakulását a 2. számú melléklet, jogcímenként részletezve a 2.1. – 2.16. számú 
mellékletek tartalmazzák.  
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2012. évben is elsődleges feladat volt az intézmények működtetése, az önkormányzat kötelező és vállalt 
feladatainak ellátása.  
 
A 2012. évben teljesített összes kiadás 67,9 %-a működési célú kiadás, az Intézmények, a 
Polgármesteri Hivatal, a szociális kiadások, a Szerencsi Városüzemeltető és a Szerencsi Városgazda 
Non-profit Kft-ék támogatása. Az eredeti előirányzathoz képest a működési kiadások csak 12,7 %-kal 
növekedtek, szemben a működési bevételek 45,9 %-os növekedésével. 
 
A kiadások jogcímenkénti összegeit a 3. számú melléklet, jogcímenként részletezve a 3.1.-3.9. számú 
mellékletek tartalmazzák.  
 
A beruházási előirányzat célonkénti részletezését jogcímenként az 4. számú melléklet mutatja. 
felújításokat a 4.1., valamint az 5. sz. melléklet mutatja. 
 
A 2012. évi költségvetésben tervezett beruházási célok összeállításánál tervezésre került valamennyi 
beadott pályázat. Részletesen a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi hitel és kamatfizetési kötelezettségét a szerződés szerinti határidőre 
teljesítette. 2011-ben sor került a kötvény átütemezésére, melynek köszönhetően az 22.101 eFt 
kötvénybeváltási tőke kötelezettsége keletkezett a városnak. 
 
A 2012. évi zárszámadási rendelet tervezetében leírtak szerint a fentiekben említett mellékleteken túl, 
további mellékletek az alábbiak: 
 
6. számú melléklet   Kölcsönök 
7. számú melléklet   Céltartalék célonkénti részletezése 
8–9. számú melléklet   2012. évi létszámadatok 
10. számú melléklet   Adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása 
11. számú melléklet  2012. évi közvetett támogatások 
13. számú melléklet   Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása 
14. számú melléklet   2012. évi pénzforgalom kimutatása 
15. számú melléklet   Vagyonkimutatás 
16. számú melléklet   2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása  
17. számú melléklet   2012. évi részesedések állománya 
18. számú melléklet   2012. évi értékpapírok állománya 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Szerencs Város 2012. évi zárszámadását és a 2012. évi 
egyszerűsített beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy az egyszerűsített 
beszámolót elfogadása után megküldik az Állami Számvevőszék részére, ahol letétbe kerül. A 
zárszámadással kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetés teljesítése jobban sikerült a 2012-
es évben, mint 2011-ben. A bevételek esetében azt jelentette, hogy míg 2011-ben az eredeti 
előirányzathoz képest 34,3%-os növekedés volt, a 2012-es évben 43,5%-os bevétel növekedés 
valósult meg. A kiadások vonatkozásában, 2011-ben 23,9% volt az eredeti előirányzathoz a 
költségvetés teljesítésének az alakulása, ebben az évben csak 12,7%. Tehát bevételi oldalon 
arányaiban jobb növekedést mutatott a költségvetés, a kiadási oldalon csökkenés volt 
tapasztalható. A zárszámadás bevételi és kiadási oldalán is csökkenés tapasztalható, ez főként 
a tűzoltóság, a Bolyai Iskola, valamint a fejlesztési kiadások elmaradása miatt érzékelhető. A 
zárszámadásban a teljesített bevétel az előző évhez képest 71%-os, míg a kiadás csak 63,9%.  
Ebből is jól látszik, hogy a bevételek arányaiban jobban alakultak, mint a kiadások. Kiemeli 
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azokat a tételeket, amelyek meghatározták az önkormányzat gazdálkodását, mint például a 
Bolyai Iskola, valamint a tűzoltóság fenntartóváltása, az ÖNHIKI támogatások.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság együttesen tárgyalta a 
két előterjesztést. Meghallgatták az osztályvezető kiegészítését, valamint megismerték a 
könyvvizsgálói jelentést. Ez volt az első év, amikor elkülönült egymástól a hivatal és az 
önkormányzat költségvetése, ezért ez a zárszámadás kicsit más a korábbiakhoz képest. Ez 
meglátszik a számokon, mint ahogyan az intézményi átszervezések is. Mindkét bizottság 
elfogadásra javasolja a döntéstervezeteket.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2012. évi egyszerűsített 
beszámoló elfogadását.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának elfogadása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város 
Önkormányzata 2012. 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 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az Állami 
Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.   
 
Felelős:     polgármester 
         jegyző 
Határidő:   2013. június 30.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
70/2013.(IV.25.) Öt.  
Határozat 
Tárgy:Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójának elfogadása 
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Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján Szerencs Város 
Önkormányzata 2012. 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 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló közzétételéről, valamint az 
Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.   
 
Felelős:     polgármester 
         jegyző 
Határidő:   2013. június 30.  
 
 
 
Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a 2012. évi zárszámadást.  
 
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja a 2012. évi zárszámadás rendelet tervezetét.  
 
 
Döntési javaslat:  
 

T E R V E Z E T  
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2013. (…..) 
ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T  E 

a 2012. évi zárszámadásról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat-és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, továbbá Szerencs Város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012. (III.09.) rendeletére - az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását: 
      3.428.326 eFt költségvetési bevétellel 
      3.246.219 eFt költségvetési kiadással 
állapítja meg. 
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2. § 
 

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 195.602 eFt hitel és kölcsön felvételére, valamint 
501.539 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.  
 
(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 801.793 eFt hiteltörlesztésre és 22.101 eFt 
kötvénytörlesztésre került sor. 
 

3. § 
 

A 2012. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  

4. § 
 

A 2012. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 
2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.1., 2.16.2. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

5. § 
 
(1) A 2012. évi kiadásokat összesítve a 3. számú melléklet, az önkormányzati kiadásokat a 3.1., a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési 
szervenkénti kiadásokat a 3.3.1. és a 3.3.2. számú mellékletek tartalmazzák. A szociális kiadásokat a 
3.4. számú, a 2012. évi támogatások kimutatását a 3.5. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A támogatás értékű kiadásokat a 3.6. és a 3.7. számú mellékletek, a működési célú pénzeszköz 
átadást államháztartáson kívülre a 3.8. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú pénzeszköz 
átadást államháztartáson kívülre a 3.9. számú melléklet tartalmazza.  
 

6. § 
 

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 4.1. számú melléklet tartalmazza, a felújítás 
célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

8. § 
 
(1) A kölcsönök nyújtását a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A céltartalék célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 
9. § 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 8. számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves 
létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

10. § 
 
„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válik, 
vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével” című kimutatást a 10. 
számú melléklet tartalmazza.  
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11. § 
 
A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 
12.6. számú mellékletek tartalmazzák.  
 

12. § 
 
A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 13. számú melléklet, a 2012. évi pénzforgalmat a 14. számú 
melléklet, a vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

13. § 
 

(1) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A részesedések állományát névértéken a 17. számú melléklet, az értékpapírok állományát 
névértéken a 18. számú melléklet tartalmazza. 

 
14. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:  

 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2013. (IV.25.) 

 
ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E 

 
a 2012. évi zárszámadásról 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és határköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény, továbbá Szerencs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 
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(III.09.) rendeletére - az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
1.§ 

 
Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2012. évi 
zárszámadását: 
      3.428.326 eFt költségvetési bevétellel 
      3.246.219 eFt költségvetési kiadással 
állapítja meg. 
 
 

2. § 
 

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 195.602 eFt hitel és kölcsön felvételére, 
valamint 501.539 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.  
 
(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 801.793 eFt hiteltörlesztésre és 22.101 
eFt kötvénytörlesztésre került sor. 
 

3. § 
 

A 2012. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  

 
4. § 

 
A 2012. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 
2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16.1., 2.16.2. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

5. § 
 
(1) A 2012. évi kiadásokat összesítve a 3. számú melléklet, az önkormányzati kiadásokat a 
3.1., a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2. számú melléklet tartalmazza. 
A költségvetési szervenkénti kiadásokat a 3.3.1. és a 3.3.2. számú mellékletek tartalmazzák. A 
szociális kiadásokat a 3.4. számú, a 2012. évi támogatások kimutatását a 3.5. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A támogatás értékű kiadásokat a 3.6. és a 3.7. számú mellékletek, a működési célú 
pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.8. számú melléklet tartalmazza. A 
felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.9. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

6. § 
 

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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7. § 
 

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 4.1. számú melléklet tartalmazza, a felújítás 
célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
8. § 

 
(1) A kölcsönök nyújtását a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A céltartalék célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 
9. § 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 8. számú melléklet, a 
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

10. § 
 
„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető 
ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 
összegével” című kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.  

 
11. § 

 
A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 12.1., 12.2., 12.3., 
12.4., 12.5., 12.6. számú mellékletek tartalmazzák.  

12. § 
 
A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 13. számú melléklet, a 2012. évi pénzforgalmat a 14. 
számú melléklet, a vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 

13. § 
 

(1) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A részesedések állományát névértéken a 17. számú melléklet, az értékpapírok állományát 
névértéken a 18. számú melléklet tartalmazza. 

 
14. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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5. A 2014. évi költségvetési koncepció 
 
 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdés és államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak a jövő 
évi költségvetésről koncepciót kell készíteniük. 
 
Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót április 30-ig kell benyújtani 
a képviselő-testületnek. 
 
2013. évben számos változás befolyásolta a költségvetés elkészítését mind a bevétel, mind a kiadási 
oldalon:  
- feladatalapú önkormányzati finanszírozás 
- államigazgatás átszervezése (járási rendszer kialakítása) 
- köznevelési intézmények állami fenntartás alá kerülnek, a működtetésük pedig jelen állapot szerint 
nyitott kérdés 
- adósságkonszolidáció 
- adókoncepció 
- egyéb, a gazdálkodást befolyásoló változások 
 
A feladatalapú önkormányzati finanszírozás rendszere az idei évben indult, és a jelenlegi információk 
alapján a jövőre vonatkozóan változtatások elképzelhetőek, de ezekről most még nagyon korai 
beszélni, ezért az állami támogatások terén a most ismert számokkal tervezünk. 
 
2013. január 1-től kialakításra kerültek a járások. Szerencs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal által 2012. októberében megkötött megállapodás szerint ingatlant, 
létszámot, és ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát, befektetett eszközt bocsátott a járás rendelkezésére az 
átkerülő feladatok elvégzése érdekében. Ez természetesen 2013-ban személyi kiadások és dologi 
kiadások csökkenését is jelentette. Ezen túlmenően üzemeltetési megállapodás szerint a járásra eső 
működtetés költségeit is állják. Az ebből származó bevételből 2014-ben is számolunk. 
 
Az esetleges törvényi változások (újabb feladatok átszervezése) a jövő évi költségvetés tervezésekor 
természetesen figyelembe vesszük. 
A köznevelés átszervezése miatt a költségvetési szervek közül a Bocskai István Gimnázium a Nevelési 
Tanácsadóval együtt kikerült az önkormányzattól, a többcélú intézményeink (Rákóczi, ÁMK) 
„részlegesen” került átszervezésre a folyamatban lévő, illetve a fenntartási szakaszában lévő projektek 
miatt. Azonban ennél a két intézménynél is a pedagógusok, és a pedagógusok munkáját közvetlenül 
segítő alkalmazottak bérét, és annak közterheit 2013 januárjától az állam fizeti. Ezen intézmények 
tekintetében még az idei évben szükséges alapítói döntések meghozatala, melyektől függően fog 
kialakulni a jövőben működtetni kívánt intézmények struktúrája. A önkormányzati hivatalból is vitt el 
dolgozókat a helyi tankerület. 
Az elmúlt év végén a kialakult helyzet (hozzájárulás mértéke) miatt az önkormányzat vállalta ezen 
intézmények működtetését. A gyermek közétkeztetéssel kapcsolatos tételeket a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az intézmények (Rákóczi, ÁMK) költségvetésében találhatóak meg. 
A gimnázium esetében esetlegesen megvalósuló fenntartóváltás a működtetése tekintetében már 2013-
ban 4 hónap, 2014-ben pedig már a teljes évben megtakarítást fog jelenteni az önkormányzat számára. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban 
Törvény) 72-76.§-a rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések 
adósságállományának konszolidációjáról.  
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2013. január 30-án Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalban megtartott 
egyeztetésen, melyen a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar 
Államkincstár, és Szerencs Város Önkormányzatának képviseletében eljárók vettek részt, 
megállapítást nyert, hogy az önkormányzat a Törvényben rögzített adatszolgáltatást teljesítette, 
valamint a meghatározott feltételek alapján Szerencs adósságának 40%-a szolgál az állam által 
történő adósságátvállalás alapjául. Az önkormányzat képviseletére jogosult úgy nyilatkozott, a 
Törvény 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján magasabb átvállalási mérték megállapítását kéri. 
Különös indokok alapján lehetőség volt arra, hogy az eredetileg megállapított mértéktől magasabban 
állapítsa meg a kormányzat az adósságátvállalás mértékét.  
A szakmai érvelésünket elfogadva született az a kormányzati döntés, mely alapján Szerencs Város 
Önkormányzata 2013. február 27-én megkötötte azt a megállapodás, ami szerint a Magyar Állam az 
adósságállományból 1 281 942 835 Ft összegű adósságot, és ennek a fent nevezett törvény 72.§ (1) 
bekezdésében meghatározott járulékai összegét átvállalja.  
Így az átvállalás mértéke: 70%! 
Ennek megfelelően az eredeti tervekkel ellentétben nem 732 538 763 Ft-ot, hanem 549 404 072 Ft-tal 
többet, 1 281 942 835 Ft-ot vállalt át az állam a város adósságágból. 
Jelentős már a 2013-as évre gyakorolt hatása is: az eredeti költségvetéshez képest akár 75 millió 
forinttal is csökkenhet a kiadások nagysága. Ennek pontos mértéke a konszolidációs tárgyalások 
következő szakaszában - amikor is a hitelszerződések egyenkénti módosítása fog megtörténni- lesz 
majd csak meghatározható, és természetesen a jövő évi költségvetésbe is e szerint kerül majd 
beállításra. 
 
Adókoncepció, helyi adóbevételek 2014-re tervezett előirányzatai 
 
A 2014. évre tervezett adóbevételek a jelenlegi adómérték és az ez évi tervek figyelembevételével, az 
alábbi összegben kerülnek tervezésre.  
 

Adókoncepció 2014 
adatok ezer Ft-ban 

  2013. évi 
előírás eFt 

2014. évi terv 
eFt 

Építményadó 125 000 125 000 

Telekadó 25 000 25 000 

Iparűzési adó 270 000 270 000 

Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 

Kommunális adó 30 000 30 000 

Pótlék 1 000 1 000 

Bírság 1 000 1 000 

Egyéb 2 000 2 000 

Helyi adó összesen 455 000 455 000 

Gépjárműadó  26 000 26 000 

Önkormányzat összesen 481 000 481 000 
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2013-ban kommunális adó mentességben 400 fő részesült, amely a költségvetésben 4.000 eFt bevétel 
kiesést jelentett, 2014-ben pedig hasonló összegű mentességgel számolunk. 
 
2014. évi adóbevételek tervezésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 
- a telekadónál a tapasztalok alapján be nem folyt bevételekkel nem számolunk 
- a gépjárműadónál 2014-ben is csak a 40%-a marad helyben a korábbi évek (2102 és előtte) 
gyakorlatához (100%) képest. 
 
Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők, változások 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (2) bekezdése szerint: „Ha a tervezés során 
a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.” Erre 
tekintettel a 2014. évi költségvetés összeállításánál erre külön tekintettel kell majd lennünk, figyelembe 
véve az átszervezések során megmaradó költségvetési szerveket.  
Várható intézményi struktúra (pontos megnevezések nélkül):  
- Szerencs Város Önkormányzata 
- Önkormányzati Hivatal 
- Óvoda és bölcsőde 
- Kulturális központ és könyvtár 
- ESZEI 
- Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
- Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 
 
Az esetleges EU támogatásból megvalósuló beruházások forrását a fejlesztési célokra átvett 
pénzeszközként tervezni fogjuk.  

Adókoncepció 2014 
adatok ezer Ft-ban 

  2013. évi 
előírás eFt 

2014. évi terv 
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Pótlék 1 000 1 000 

Bírság 1 000 1 000 
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Gépjárműadó  26 000 26 000 

Önkormányzat összesen 481 000 481 000 

 
2013-ban kommunális adó mentességben 400 fő részesült, amely a költségvetésben 4.000 eFt bevétel 
kiesést jelentett, 2014-ben pedig hasonló összegű mentességgel számolunk. 
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2014. évi adóbevételek tervezésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 
- a telekadónál a tapasztalok alapján be nem folyt bevételekkel nem számolunk 
- a gépjárműadónál 2014-ben is csak a 40%-a marad helyben a korábbi évek (2102 és előtte) 
gyakorlatához (100%) képest. 
 
Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők, változások 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ (2) bekezdése szerint: „Ha a tervezés során 
a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.” Erre 
tekintettel a 2014. évi költségvetés összeállításánál erre külön tekintettel kell majd lennünk, figyelembe 
véve az átszervezések során megmaradó költségvetési szerveket.  
Várható intézményi struktúra (pontos megnevezések nélkül):  
- Szerencs Város Önkormányzata 
- Önkormányzati Hivatal 
- Óvoda és bölcsőde 
- Kulturális központ és könyvtár 
- ESZEI 
- Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
- Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 
 
Az esetleges EU támogatásból megvalósuló beruházások forrását a fejlesztési célokra átvett 
pénzeszközként tervezni fogjuk.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy az Áht. változása 
okán most már nem november 30-ig, hanem április 30-ig kell az önkormányzatoknak a 
következő évi költségvetési és adókoncepciót elkészíteni. Ezen törvényi kötelezettségüknek 
tesznek most eleget az előterjesztés benyújtásával. Amennyiben törvénymódosítás lesz, a 
változást a testület elé terjesztik. A költségvetési koncepció sok újdonságot nem tartalmaz, 
hiszen ebben az évben még csak az I. negyedéven vannak túl az önkormányzatok, ezért nehéz 
még a pontos tervezés. Az adókoncepció kapcsán ismerteti, hogy az adóbevételek csökkentek, 
ez főleg a telek és építményadó tekintetében figyelhető meg. A bizottsági ülésen a képviselők 
felvetették, hogy át kellene nézni az önkormányzat adórendeleteit. Az előterjesztésben 
bemutatásra kerül az adókoncepció, a beruházások költségeinek az alakulása. Az éven a 
nagyobb beruházások befejeződnek, ezért jövőre csak a kisebb, a szennyvízátemelők 
cseréjéhez kapcsolódót, valamint az egyéb pályázatok tervezői költségeit tervezték.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság együttes ülésen 
tárgyalta az előterjesztést. Egyetértettek abban, hogy a koncepció lényege a város és 
intézményeinek működtetése, fenntartása. A városban sajnos magas a telek- és építményadó, 
melyet a vállalkozások nehezen tudnak megfizetni, illetve látszik, hogy sok esetben nem is 
teljesül. A bizottságok szerint elengedhetetlen az adónem mértékének a felülvizsgálata. A 
bizottságok elfogadásra javasolják a 2014. évi koncepciót.  
 
Koncz Ferenc hozzáfűzi, hogy ezt az adózási koncepciót nem ez a testület alakította ki, 
csupán megörökölték. A változtatás körültekintő munkát igényel, melyet meg fognak tenni, 
hiszen az a fő cél, hogy a munkahelyteremtés szempontjából Szerencset minél vonzóbbá 
tegyék.  
 
Dr. Takács István elfogadásra javasolja a koncepciót, majd hozzáfűzi, igaz, hogy évekkel 
korábban alakult ki ez az adózási rendszer, de érzik is, hiszen több vállalkozás telepszik meg 
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az olyan környékbeli településeken, ahol kevesebb az adóteher. Ha valaki nagyobb 
ingatlannal rendelkezik, akkor oda kell figyelni, hogy korrekt legyen az adózási rendszer. 
Vannak olyan városok, ahol szinte utcára lebontott körzeteket alakítottak ki a helyi adózás 
tekintetében.   
 
Koncz Ferenc: Mind az Iparkamarával, mind pedig vállalkozásokkal is tartották a 
kapcsolatot, ezért ezt a kérdést meg fogják vizsgálni. Szerencs érdeke és feladata az, hogy az 
itt élők valamilyen módon el tudják tartani magukat, a város fejlődni tudjon. Ez közös 
érdekük. Ez viszont rendkívül körültekintő munkát igényel. További kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a és 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és azt az előterjesztés tartalmával 
elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
71/2013.(IV.25.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-
a és államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és azt az előterjesztés 
tartalmával elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: polgármester 
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6. Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására, 
valamint a támogatásról szóló pályázat kiírására  

 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata támogatja a város közigazgatási területén fiatalok, pályakezdők 
lakásépítéssel, lakásvásárlással történő lakástulajdonhoz jutását.  
 
A tárgyévre vonatkozó pályázati kiírást megelőzően szükséges a gyakorlati igényeknek megfelelően a 
támogatásra vonatkozó helyi rendelet módosítása. A tervezett módosítások egy része a megváltozott 
hivatali struktúrához és hatásköröknek megfelelően reformálja a rendelkezéseket. 
 
Az elmúlt időszakban nem mutatkozott igény arra, hogy az első lakáshoz jutók támogatása 
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást is magában foglaljon. Ezért javaslom, hogy 2013. 
évtől kezdődően a támogatás kizárólag vissza nem térítendő támogatás formájában kerüljön 
megállapításra. A támogatás mértékét kérem családonként 200 eFt-ban meghatározni. 
 
 A rendelet-tervezet elfogadását követően kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy  
  - a 2013. évi pályázatot kiírni, 
  - a pályázatok benyújtási határidejét 2013. május 27. napjában meghatározni szíveskedjék. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével a rendelet-tervezetet, valamint a pályázat kiírására 
vonatkozó határozati javaslatot megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi 
bizottság tárgyalja. 
 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni az írásos előterjesztéshez.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a döntéstervezeteket. Jó lenne, 
ha az önkormányzat olyan anyagi helyzetben volna, hogy a 200 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatás helyett akár 1 millió forintot is adhatnának a letelepedni vágyó 
fiataloknak.  
 
Koncz Ferenc egyetért a megjegyzéssel.  
 
Kiss Attila: Az előterjesztés kézhezvétele után megkérdezte, mi szükség van a 
visszatérítendő támogatás megszűntetésére? A válasz az volt, hogy visszafizetési problémák 
vannak, ezért nem tudnak újabb alapot képezni az új igénylőknek. Ebből a megfontolásból 
döntöttek e szabályozás hatályon kívül helyezéséről, és emelték meg a vissza nem térítendő 
támogatás mértékének az emelését.  
 
Koncz Ferenc szeretné, ha minél több fiatal telepedne le a városban. Az anyagi segítség 
mellett fontos szempont, hogy legyenek munkahelyek, mert az lehet vonzó e tekintetben.  
 
Dr. Bobkó Géza szerint az önkormányzat rugalmasságán és felelősségén múlik, hogy 
mennyire tudja támogatni a fiatalokat. Jelen esetben ez történik, hiszen a gyakorlati 
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tapasztalatok alapján módosítják a rendeletet, mert visszafizetési problémák adódtak. 
Véleménye szerint a jogosultsági feltételeken is lazítani kellene.  
 
Koncz Ferenc: Az érintett bizottságnak azért van felhatalmazása, hogy a jogosultsági 
feltételek esetében, a körülményeket megvizsgálva felmentést adhasson egy-egy esetben. A 
továbbiakban szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Döntési javaslat:  

TERVEZET 
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2013 (IV.25.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2003.  (III.25.) rendelet módosításáról 

Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában, a (2) bekezdésében, valamit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 
6/2003. (III.25.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

1. § 

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

„Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört a képviselő-testület 
gyakorolja, a döntés előkészítése és végrehajtása körébe tartozó feladatokat a polgármesteri hivatal 
pénzügyi, valamint hatósági feladatokat ellátó osztályai végzik.” 

2. § 

A R. 3. § (4) bekezdésének első mondata a következő szerint módosul: 

„Támogatásban részesülhet az is, akit az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló bizottsága a 
jogosultságot kizáró körülmények alól felment.” 

3. § 

A R. 4. §- a az alábbiak szerint módosul: 

„Az első lakáshoz jutók támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül megállapításra, 
melynek mértéke 200.000 Ft.” 

4. § 

A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A polgármesteri hivatal hatósági feladatokat ellátó osztálya  gondoskodik a pályázat kiírását 
követően a pályázati hirdetménynek a Szerencsi Hírekben, képújságban, valamint a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján való közzétételéről.” 

5. § 

A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



 29 

„A pályázatok elbírálásáról a jegyző előterjesztésére, az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló 
bizottsága  javaslatát figyelembe véve, a képviselő-testület dönt.” 

6. § 

(1) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A szerződéskötést megelőzően a támogatásban részesülő köteles benyújtani az ingatlan 30 napnál 
nem régebbi tulajdoni lap másolatát, a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, az építkezés 
költségvetését, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést, valamint a szerződéskötéshez szükséges 
további iratokat.” 

(2) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

„A szerződés megkötését követően a támogatás összegének átutalásáról a pénzügyi feladatokat ellátó 
osztály  gondoskodik” 

(3) A R. 7. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

7. § 

A R. 9. §-a hatályát veszti. 

8. § 

A R. 11. §-a hatályát veszti. 

9. § 

Jelen rendelet 2013. április 25. napján lép hatályba, és 2013. április 26. napján hatályát veszti. 
 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:  
 
  

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2013 (IV.25.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2003.  (III.25.) rendelet módosításáról 

Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában, a (2) bekezdésében, valamit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján az első lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló 6/2003. (III.25.) rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja:  

1. § 

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

„Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört a 
képviselő-testület gyakorolja, a döntés előkészítése és végrehajtása körébe tartozó feladatokat 
a polgármesteri hivatal pénzügyi, valamint hatósági feladatokat ellátó osztályai végzik.” 

2. § 

A R. 3. § (4) bekezdésének első mondata a következő szerint módosul: 

„Támogatásban részesülhet az is, akit az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló 
bizottsága a jogosultságot kizáró körülmények alól felment.” 

 

3. § 

A R. 4. §- a az alábbiak szerint módosul: 

„Az első lakáshoz jutók támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában kerül 
megállapításra, melynek mértéke 200.000 Ft.” 

4. § 

A R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A polgármesteri hivatal hatósági feladatokat ellátó osztálya  gondoskodik a pályázat 
kiírását követően a pályázati hirdetménynek a Szerencsi Hírekben, képújságban, valamint a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való közzétételéről.” 

5. § 

A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A pályázatok elbírálásáról a jegyző előterjesztésére, az önkormányzat szociális hatáskört 
gyakorló bizottsága  javaslatát figyelembe véve, a képviselő-testület dönt.” 

6. § 

(1) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A szerződéskötést megelőzően a támogatásban részesülő köteles benyújtani az ingatlan 30 
napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, az 
építkezés költségvetését, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést, valamint a 
szerződéskötéshez szükséges további iratokat.” 

(2) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
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„A szerződés megkötését követően a támogatás összegének átutalásáról a pénzügyi 
feladatokat ellátó osztály  gondoskodik” 

(3) A R. 7. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

7. § 

A R. 9. §-a hatályát veszti. 

8. § 

A R. 11. §-a hatályát veszti. 

9. § 

Jelen rendelet 2013. április 25. napján lép hatályba, és 2013. április 26. napján hatályát 
veszti. 
 
 
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó pályázat 
kiírását.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2013. évi pályázat kiírása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2003. (II. 25.) rendeletében foglalt 
felhatalmazás alapján – az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – 
megtárgyalta és elfogadta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2013. évi pályázat kiírására tett 
javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2013. május 27. 
Határidő: a pályázat kiírására           2013. április 26. 
Felelős:    jegyző 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
72/2013. (IV. 25.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: Első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2013. évi pályázat kiírása 
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2003. (II. 25.) rendeletében foglalt 
felhatalmazás alapján – az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – 
megtárgyalta és elfogadta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 2013. évi pályázat 
kiírására tett javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2013. május 27. 
 
Határidő: a pályázat kiírására           2013. április 26. 
Felelős:    jegyző 
 
 

7. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  

 
Előterjesztés: tartalmára tekintettel a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Takács M. István ügyvezető tájékoztatása alapján a Kft. 2012. évi tevékenységét részletesen 
tartalmazza az előterjesztés, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt, és elfogadásra javasol.  
 
Fekete Tibor könyvvizsgáló a beszámolót elfogadásra javasolja a tulajdonos önkormányzat 
számára.  
 
Dr. Korondi Klára gratulál az ügyvezetőnek a Kft. munkájához, és bízik benne, hogy a 
jövőben már nem lesz szállítói tartozása a cégnek.  
 
Koncz Ferenc további hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának és mérlegének 
elfogadása (alapítói határozat)  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit 
Kft. tulajdonosa, a cég 2012. évi beszámolóját és mérlegét elfogadja.  
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  a Kft. ügyvezetője  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
73/2013. (IV. 25.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának és 
mérlegének elfogadása (alapítói határozat)  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető 
Non-profit Kft. tulajdonosa, a cég 2012. évi beszámolóját és mérlegét elfogadja.  
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  a Kft. ügyvezetője  
 
 
 

8. Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  

 
Előterjesztés: terjedelmére tekintettel a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Tóth István ügyvezető nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni az írásos előterjesztéshez.  
 
Fekete Tibor könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a beszámolót, és felhívja a testület 
figyelmét arra, hogy a cég bevételeinek nagy része az önkormányzati támogatásból származik. 
A feladatuk jellegéből adódóan árbevételre nem nagyon tudnak szert tenni, ezért fontos, hogy 
a tulajdonos önkormányzat a támogatást figyelemmel kísérje, mert a társaság működését 
meghatározza a támogatás nagysága és időbelisége.  
 
Koncz Ferenc egyetért az elhangzottakkal, és úgy gondolja, hogy a város két cége spártai 
körülmények között végez jó munkát. Ezért köszönet illeti az ott dolgozókat, 
munkavállalókat.  
 
Tóth István: A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Dr. Bobkó Géza szerint is csoda, ahogyan a cég működik, és igyekeznek minden kérésnek 
eleget tenni. Valóban köszönet illeti a cég valamennyi dolgozóját.  
 
Kiss Attila: A beszámolóban nem szerepel a közmunkaprogram, amely az önkormányzaton 
keresztül működik, és az az érték, amely a program által megvalósul. A jelenlegi 
foglalkoztatotti létszám 140 fő. A Városgazda Kft. irányítja ezt a munkaprogramot. A 
közmunkaprogram keretében indult meg a mezőgazdasági termelés is, immár két éve, bízik 
benne, hogy idén is segítségükre lesz az időjárás. Köszönetet mond a Kft. dolgozóinak és a 
közmunkaprogramban résztvevő valamennyi munkavállalónak.  
 
Dr. Korondi Klára megköszöni az ügyvezető készséges munkáját, hiszen bármikor fordult 
hozzá, mindig segítségére volt.  
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Koncz Ferenc: Nagyon sokan dolgoznak a közmunkapályázat keretében, amely jelenleg az 
önkormányzat munkahelyteremtő programja. A pályázat során figyelemmel kellett lenni arra, 
hogy a megtermelt mezőgazdasági áru ne jelentsen konkurenciát a helybeli vállalkozókkal 
szemben. A továbbiakban szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. 
évi mérlegét és beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérlegét és 
beszámolóját  
- az eszközök és források egyező végösszegével: 52 279 eFt,  
- és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  ügyvezető 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
74/2013. (IV. 25.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit 
Kft. 2012. évi mérlegét és beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó 
mérlegét és beszámolóját  
- az eszközök és források egyező végösszegével: 52 279 eFt,  
- és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  ügyvezető 
 
 
Időközben megérkezett az ülésre Lapis László, akit a testület bizottsági tagnak választott a 
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságába. Koncz Ferenc megkéri, hogy 
pár mondat erejéig mutatkozzon be a nyilvánosság számára.  
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Lapis László: Miskolcon végzett gépészmérnöki karon, majd mérnök közgazdász és 
logisztikus diplomát szerzett. Szerencsen kezdett dolgozni a Csokoládégyárban, majd a 
bekecsi TSZ-hez, azután a Mezőgazdasági Zrt-hez került. A privatizációt követően a 
Nestlénél dolgozott különböző pozíciókban 20 évig. Másfél éve a szigetelőanyag gyár 
előkészítői munkálataiban vesz részt. Németül és angolul beszél, melyet a munkája során 
folyamatosan használt.  
 
Koncz Ferenc megköszöni a megjelenést, és a bemutatkozást.  
 
 

9. A városi főépítész tájékoztatója munkásságáról, céljairól  
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Salamin Ferenc főépítész: 26 éve dolgozik Szerencs városának. Ez idő alatt fő 
tevékenységének célja az volt, hogy a város fekvéséből, illetve az épületei adottságából adódó 
jó lehetőségei ne romoljanak, sőt javuljanak. Ezt el lehet érni rendeleti szabályozással, és 
személyes meggyőzéssel. Bármi épült a városban, minden esetben képviselni kívánt egy  
Európai színvonalú igényességet, melyet a nehéz anyagi körülmények között nem egyszerű 
megvalósítani. Feladata, hogy segítségére legyen mindenkinek, aki befektetni, felújítani, 
építeni kíván, hogy a ráfordított pénzből igényes épületek valósuljanak meg, amely a 
városképet is fejleszti. Feladata még a város konkrét céljainak a támogatása. Az írásos 
beszámolóban részletesebben ismertette tevékenységét. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
és a közötte fennálló több éves munka eredményes volt, hiszen az országban számon tartják 
Szerencs példáját, hivatkoznak rá, és a szakmai testületek több díjjal is jutalmazták ezt a 
munkát. A díjak: Hild-díj, melyet az Urbanisztikai Társaság ítélt meg, a Podmaniczky díj, az 
Év Főépítésze díj, Helyi Építészeti Örökség Nívó díja, Kós Károly Díj. Szemmel láthatóan 
mind az állam, mind a szakmai testületek értékelik az itt folyó munkát. A jövőt sok minden 
meghatározza, többek között a jogszabályi környezet, de a fő cél az értékek megőrzése, az új 
épületek, beruházások tekintetében pedig a munkát úgy irányítani, hogy érték jöjjön létre.  
 
Dr. Korondi Klára arra kíváncsi, hogy van-e még olyan elképzelése a főépítésznek, amelyet 
szeretne még megvalósítani Szerencsen?  
 
Salamin Ferenc: Nagyon sok van, de ami nagyon zavaró a városba érkezvén a körforgónál 
található kockaházaknak, és bódésornak az állapota. Ezzel a kérdéssel már 20 évvel ezelőtt 
elkezdtek foglalkozni, de kényes témát is feszegetett ez a dolog, illetve a lakások már 
magánkézbe kerültek, így nehezebb ez a rendezés. Sokat javítana a város látképén, ha azokkal 
az épületekkel történne valami, szebbek lennének, átalakíthatók volnának. Mivel Tokaj-
hegyalján vannak, fontos volna a pincesor rendezése. Nagyon mostoha helyzetben van, bár a 
szabályozás szerint most egy védett településrésznek van nyilvánítva, mégis sok olyan 
építkezés, átalakítás történik azon a helyen, ami nem odavaló. Külföldi országokban úgy 
működik sikeresen egy város építészeti koncepciója, ha az előírások mellé anyagi támogatást 
is nyújtanak a városban élők számára. De van rá példa Magyarországon is, például 
Nagymaros, Vác, vagy éppen budapesti kerültek.  
 
Dr. Takács István megköszöni az építész munkáját, és kéri, hogy tegyék közös feladattá a 
volt cukorgyárral szembeni két épület valamikori lebontását, mert az Szerencsnek a múlt 
örökségeként itt maradt két förmedvénye. Nagyon szép volt a városnak az a központi része, és 
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meghatározta Szerencset. Az anyagi lehetőségek függvényében próbálja megvásárolni azokat 
a lakásokat a város önkormányzata, ha valaki eladásra szánja. Szerinte addig nem lesz szép 
Szerencs, amíg az a két épület ott van. Lehet, hogy sokan nem tudják, de a két épület 
lépcsőháza utólag lett az épülethez építve, mert a tervezéskor elfeledkeztek róla.  
 
Dr. Bobkó Géza egyetért az előtte szólóval, miszerint a városba érkezők a két bérházat látják 
meg, amelyek teljesen elrondítják az összképet. Meg kell próbálni a helyzet rendezését, vagy 
pályázat útján a felújítást. Tudni szeretné, hogy mi a véleménye a városi főépítésznek a 
Geisenheim téren található, a többség ízlésével nem összhangban lévő szoborcsoportról?  
 
Salamin Ferenc szerint szobrászati szempontból nem olyan rossz, viszont városképileg, ha a 
többségnek nem tetszik, nem kell, hogy ott maradjon. Ebben a kérdésben a szerencsiek 
döntsenek.  
 
Koncz Ferenc kapcsolódva a Takács István felszólalásához elmondja, látta azoknak a 
bérházaknak, sőt az összes szerencsi bérháznak a látványterveit. Emlékei szerint a 2000-es 
évek elején hoztak a testület elé egy, a kockaházakra vonatkozó koncepciót, amely szerint 
ezek az épületek sátortetőt kaptak volna pár darab plusz lakás kiépítésével. Egyetért a 
pincesorral kapcsolatos észrevétellel, és annak is örülne, ha a főépítész részt tudna venni a 
város ipari építészetében is. Jó volna, ha a jövőben, egy új cukorgyár felépítésében is együtt 
tudnának munkálkodni. A sajtóban többször felszínre kerül ez a kérdés. Egy megjelent 
cikkben azt írták, mivel vége a kvótaidőszaknak, egy cukorgyár épülni fog, és Szerencsen. 
Ebben a kérdésben nem tudja, mit hoz a jövő, de a szakemberek szerint a nádcukorral nem 
tudja felvenni a versenyt a répacukor. Nemcsak Magyarországon, de Európában sem. A 
pincesor valóban méltatlanul rendezetlen. Hegyalját járva, az egyik leggyönyörűbb pincesor 
található Szerencsen. A pincesornak esztétikai megjelenésében is méltó rangot kell kapnia. Ez 
egy építészeti koncepció meghatározó része lehet a jövőben. Tetszik az ötlet, hogy a 
kockaházakat öltöztessék újra, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezek a lakások már 
magánkézben vannak. A városban megkezdett építkezések jó irányba haladnak, reméli, 
tovább tudják folytatni azzal kiegészítve, hogy tudnak munkahelyeket biztosítani. Közös 
feladat lehet egy közös európai kisváros kialakítása.  
 
Dr. Bobkó Géza: Úgy emlékszik, hogy amikor a szobor körül problémák adódtak, akkor 
maga a művész nem járult hozzá az áthelyezéshez. Tudni szeretné, hogy akkor most mi a jogi 
szabályozás, hiszen az előbb elhangzott, hogy ha a lakosságnak nem tetszik, akkor a szobor 
áthelyezhető. A főépítész a városkapu esetében funkcionalitását illetően el tud-e képzelni 
módosítást? 
 
Salamin Ferenc a szobor áthelyezése kapcsán a jelenlegi szerzői jogvédelemről szóló 
törvényt szóról szóra nem ismeri, de úgy érzi, hogy egy áthelyezés kapcsán nem lehet 
kifogása az eredeti szerzőnek, ha a műve megfelelő körülmények közé kerül. Ennek utána kell 
járni, és megnézni a hatályos jogszabályi előírásokat. A városkapu kapcsán, ha most más 
igények merülnek fel, mint az építés idején, akkor az elvárásnak meg kell felelni, tehát 
elképzelhető egy átalakítás. Ha van rá pénz, és konkrét elképzelés, akkor nincs akadálya. 
Egyetért azzal, hogy a kockaházak nem szépek, de nem tudja, hogy van-e annak realitása, 
hogy azokat el kellene bontani, de ezt sem neki kell eldöntenie.  
 
(Kiss Attila kimegy a teremből, a testület létszáma 5 fő.)  
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Koncz Ferenc: Már máskor is szóba került a városkapu, miszerint az épület elbír-e egy ívet, 
ami összeköti a két tornyot. Úgy tájékoztatták, hogy igen, de ez pénzt igényel. Véleménye 
szerint a kapuzat egy funkciót biztosan ellát, és ez nem más, mint a figyelemfelhívás. Ez az 
építmény erős vitákat váltott ki az elmúlt években. Mindenki azt a kérdést tette fel, hogy 
ennyi pénzért szabad volt-e ezt az épületet megépíteni. Szerinte a kérdés lényege abban van, 
hogy ha már erre ilyen sok pénzt elköltöttek, akkor egy további összeg ráfordításával lehet-e 
gyakorlati funkciót találni neki. Egyelőre az önkormányzat nem találta meg az épület 
funkcióját. Ki kell gondolni, hogy mi történik akkor, ha a két tornyot a főút fölött összekötik, 
mert azzal önmagában még nem mennek semmire. Azonban, ha ott egy éttermet alakítanak ki, 
akkor annak lehet egy különös vonzereje, és megállíthatja a hegyaljára érkezőket. Ezt a 
lehetőséget azonban nagyon át kell gondolni, hogy a további költségráfordítás bír-e 
létjogosultsággal. Erről még beszélnek majd a főépítésszel, de a beruházási építkezések 
kapcsán szeretne leginkább tárgyalásokat folytatni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat, és a 
főépítész közötti munkakapcsolat eddig jól működött, és továbbra is így lesz. A továbbiakban 
kéri a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a főépítész 
tájékoztatóját.  
 
 
(Kiss Attila visszajön a terembe, a testület létszáma 6 fő.) 
 
 
Koncz Ferenc szünetet rendel el. Azt követően az elfogadott napirend szerint, 6 fő képviselő 
részvételével folytatják a munkát.  
 
 

10. Egyebek  
10.1. Javaslat a 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénybevételére  

 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében a szolgáltatási díjak 
meghatározása már nem az önkormányzatok feladata, ezért az elmúlt évek gyakorlatától 
eltérően díjrendelet alkotására nincs szükség. 
 
A BORSODVÍZ ZRT. tájékoztatása szerint, azonban a korábbi évekhez hasonlóan a víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására előirányzott összegből biztosítja a költségvetés a más 
vízműtől átvett és a lakossági célra továbbértékesítendő vízmennyiség küszöbértékén felüli 
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díjának és a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás küszöbértékén felüli ráfordításának 
ellentételezését 
 
A támogatás igénylésének feltételei: 

- a szolgáltatás fajlagos ráfordítása meghaladja a megadott átlagos fajlagos ráfordítási 
küszöbértékeket, 

- 2013. évre érvényes ivóvíz, illetve csatornadíj megállapítás a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerint történt, 

- a szennyvízcsatorna hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60 %-ának bekötése 
megvalósult és az önkormányzat ezt nyilatkozatban igazolja, 

- az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses 
feltételekben nem kötötték ki, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) 
támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat, 

- a támogatást igénylőknek vízjogi engedéllyel kell rendelkezniük. 
 
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításánál figyelembe vehető kritériumok: 

- az értékcsökkenési leírás, illetőleg az azt helyettesíthető használati díj nem haladja meg 
az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható mértéket, és nem haladja 
meg a 160 Ft/m3 értéket, 

- a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 
3,9 %, 

- az anyag, anyagjellegű ráfordítás növekedése 3,5 %, 
- a villamos energia ráfordítás növekedése 5,6 % l, 
- az egyéb ráfordítások és költségek növekedése 0,5 % lehet, 
- a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez 

képest legfeljebb 5,2 %. 
 
2013. évre a BORSODVÍZ ZRT. a vízszolgáltatásnál 489,4 Ft/m3 fajlagos ráfordítást, míg a 
szennyvízszolgáltatásnál 649,6 Ft/m3 fajlagos ráfordítást kalkulált. 
 
A határozatot, valamint az abban kapott felhatalmazás alapján tett nyilatkozatokat a BORSODVÍZ 
ZRT. részére kell megküldeni, a Területi Államháztartási Hivatalhoz történő támogatási igény 
benyújtása céljából. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a BORSODVÍZ ZRT. tájékoztatása alapján elkészített előterjesztését megtárgyalva, a 
2013. évi víz- és csatornadíjakra vonatkozóan az állami támogatás igényléséhez szükséges határozatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy a megváltozott 
jogszabály miatt a víz- és csatornadíjakról már nem kellett rendeletet alkotnia az 
önkormányzatnak, viszont a szolgáltató továbbra is jogosult támogatás igénybevételére, ehhez 
szükséges a testület döntése.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése 
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BORSODVÍZ ZRT. által kidolgozott, a 
támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a 
támogatási igény bejelentését. 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének 
benyújtásával és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolításával Alsózsolca település 
önkormányzatát bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos 
intézkedések, és az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
75/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BORSODVÍZ ZRT. által kidolgozott, 
a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul 
veszi a támogatási igény bejelentését. 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének 
benyújtásával és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolításával Alsózsolca 
település önkormányzatát bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény bejelentésével 
kapcsolatos intézkedések, és az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

10.2. A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás 
szabályzatának elfogadása  

 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Az építésügy rendszere, ezen belül a településfejlesztés és településrendezés korábbi szabályai is 2013. 
év elejétől jelentősen átalakultak.  
2013. január 1-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.   
Az új jogszabály nagyobb hangsúlyt fektet a tervek készítése során a minél szélesebb körű 
nyilvánosság megteremtésére, ezért bevezeti a partnerségi egyeztetés intézményét, melyet a 
településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, IVS), valamint a településrendezés 
eszközök (településrendezési terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésének és 
módosításának véleményezési eljárásában kell alkalmazni. 
Fenti eszközök készítése, módosítása során korábban is bevonásra került a nyilvánosság, az új 
rendszerben azonban részben különválik a szakmai egyeztetés a civil érintettekkel/partnerekkel való 
egyeztetéstől, és ez a partnerségi egyeztetés helyben megállapított és előre rögzített szabály szerint 
történik a lakossággal, a különböző érdekképviseleti, civil és gazdasági szervezetekkel, egyházakkal.  
Jelen előterjesztés ezen szabályozás megalkotására vonatkozik.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy a határozati javaslat mellékletét képező partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos szabályzat 
elfogadásáról dönteni szíveskedjenek. 
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy 2013-ban a szabályzat 
elkészítését jogszabály írja elő.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság együttesen tárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolják.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyezteti eljárás szabályai 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetési eljárás szabályzatát a határozat mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
76/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás szabályai 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési eljárás szabályzatát a határozat mellékletének megfelelő tartalommal 
alkotja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

10.3. A 2023/11 hrsz-ú (volt cukorgyári irodaépület) ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbítása  

 
 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az óvodák felújításának időszakára a volt cukorgyári irodaépületre vonatkozó bérleti szerződés 
megkötéséről a 155/2012. (VIII.30.) Öt. határozattal döntött a Képviselő-testület. 
A megkötött bérleti szerződés szerint a bérleti jogviszony 2012. szeptember 1. és 2013. április 30. 
közötti időszakra létesült. 
A Napsugár és a Gyárkerti óvoda épületének felújítása keretében elvégzett bontások és szerkezeti 
feltárások több olyan előre nem látható műszaki problémát tártak fel, melyek megoldására olyan 
munkákat – pótmunkákat - is el kell végezni, melyek a megkötött kivitelezési szerződésnek nem 
képezték tárgyát, de elvégzésük az épületek állékonyságának, rendeltetésszerű használatának 
biztosításához szükségesek.  
A pótmunkák szakmai és pénzügyi elszámolhatóságának jóváhagyása az uniós támogatással 
finanszírozott projekt keretében a hatályos eljárásrend szerint jelentős időigénnyel, kiegészítő 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával jár. A jóváhagyásig a pótmunkák és a rá épülő munkanemek nem 
végezhetőek el, így a kivitelező a tervezett határidőre a felújítást nem tudja befejezni. Ennek 
következtében a volt cukorgyári irodaépületben kialakított ideiglenes óvodai férőhelyekre 
előreláthatólag augusztus végéig továbbra is szükség van.    
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem, hogy a bérleti szerződésnek a mellékelt tervezet szerinti meghosszabbítását támogatni 
szíveskedjenek. 
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Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy a bérleti szerződés 
2013. április 30-án lejár. Tekintettel arra, hogy az óvodák felújítása még nem fejeződött be, 
továbbra is szükség van az ideiglenes óvodai férőhelyekre.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a 2023/11 hrsz-ú ingatlan (volt cukorgyári irodaépület) bérleti szerződésének 
meghosszabbítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes óvodai férőhelyek biztosítása 
céljából a 2023/11 helyrajzi számú ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására irányuló 
megállapodást aláírja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
77/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: a 2023/11 hrsz-ú ingatlan (volt cukorgyári irodaépület) bérleti szerződésének 
meghosszabbítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes óvodai férőhelyek 
biztosítása céljából a 2023/11 helyrajzi számú ingatlanra kötött bérleti szerződés 
módosítására irányuló megállapodást aláírja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
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10.4. Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának 

elhatározásáról szóló első (elvi) döntés jóváhagyásáról  
 
Előterjesztés: a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Kiss Attila alpolgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy egy-két évvel ezelőtti döntés 
kapcsán az SZ.H.K. Kft. beolvadt a 44 települést és a MENTÓ Kft.-t tömörítő Z.H.K. Kft-be 
költséghatékonyság szempontjából, mert így nem kellett külön ügyvezetést, telephelyet, és 
egyéb szükséges dolgokat fenntartani. Illetve egy rekultivációs pályázatban való részvételnek 
feltétele volt, hogy a rekultiválandó területen ugyanaz legyen a szolgáltató. A Z.H.K-nak 
49%-ban tulajdonosa a MENTÓ Kft., aki szakmai befektető, illetve a cégnek további 44 
önkormányzat a tulajdonosa, közöttük Szerencs is. A Kft-ben a magántulajdonú MENTÓ Kft 
meg kívánja szűntetni részesedését. Több indokot is felhozott ezen szándékának 
alátámasztására. Az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében kizárólag önkormányzati, 
vagy állami tulajdonú közszolgáltatók végezhetnek hulladékszállítást. A következő év január 
1-jétől a közszolgáltatást végző cégek non-profit jellegűek lehetnek. A MENTÓ Kft. profit 
érdekelt vállalkozás, ezért továbbra nem érdekeltek egy non-profit jellegű Kft-ben való 
részvételre. További érv, hogy a közszolgáltatási tevékenységet külön kell választani a más 
piaci alapon végzett tevékenységtől. Például, aki lakossági szemétszállítást végez, nem 
végezhet hulladékszállítást egy vállalkozásnak. Az ügyvezető javaslata alapján ezért úgy 
döntött a társaság taggyűlése, hogy utat engednek egy elvi döntésnek, miszerint a 
magántulajdon kiváljon a többségében önkormányzati tulajdonú cégből oly módon, hogy az 
általános jogutódja a társaságnak a megmaradó magántulajdonú Kft. legyen úgy, hogy a 
Z.H.K. Kft. nevét az újonnan alakuló, kizárólag önkormányzati tulajdonú többség viszi 
tovább. Mindezt azért, hogy a fogyasztókkal történő kommunikációban ez ne jelentsen 
problémát. A megküldött anyag tartalmazza, hogy melyek a fő mérföldkövei az 
osztozkodásnak. Az anyagban le van írva, hogy ki, mit tulajdonol majd a továbbiakban. A 
kiválás végleges elhatározásának legkésőbb június 30-ig kell megtörténnie. A végleges 
kiválási határozatot meg kell majd küldeni minden önkormányzatnak, akiknek döntenie kell a 
jóváhagyásáról, majd a megszavazott határozat alapján kell szavaznia a polgármesternek, 
vagy az általa megbízott személynek a taggyűlésen.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
(Dr. Egeli Zsolt megérkezik, a testület létszáma 7 fő.) 
 
Dr. Takács István a határozati javaslat szövegéhez hozzáfűzi, illetve javasolja, hogy a 
polgármester a társasági szerződés elkészítésében is vegyen részt, majd tájékoztassa a 
testületet. Ha megtörténik a kiválás, akkor Szerencs elkötelezi magát hosszú időre egy olyan 
többségi társaságban való részvétellel, amelyben nagyon kevés a szavazati aránya. Úgy 
gondolja, előnyösebb volna, ha visszaállna a négy települést tömörítő SZ.H.K. önállósága. Így 
belátható időn belül tudna döntéseket hozni olyat, amely ennek a térségnek az érdeke. 
Ellenkező esetben úgy gondolja, hogy beláthatatlan ideig járomba hajtja a fejét Szerencs. 
Szerinte a cégbe bevitt vagyont a város kapja vissza, és legyenek újra önállóak, úgy, mint 
régen.  
 
Koncz Ferenc szerint a felvetésben az jelenthet gondot, hogy a négy településnek a döntést 
külön meg kell hoznia.  
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Dr. Egeli Zsolt: A múlt héten megtartott taggyűlésen Bekecs és Mezőzombor képviselői is 
egyhangúlag megszavazták a 100%-ban önkormányzati alapú cég megalapítását. Tehát ők 
nem gondolkodnak olyan típusú együttműködésben, mint amelyet Takács István említett. 
Ezen túlmenően egy rendkívül szigorú engedélyes eljárás kell ahhoz, hogy valaki 
szakképzettséggel, ilyen hulladékszállítási közszolgáltatást elvégezzen. Amikor az SZ.H.K. 
működött, akkor a kisebbségi tulajdonos biztosította ezt a szakmai hátteret. Ma, ennek a négy 
településnek a bejövő bevételből nem lenne lehetősége arra, hogy önálló működést fejtsen ki 
100%-os önkormányzati tulajdonú cégként. Így is lesznek gondok, hiszen a szemétszállítási 
díj nem fizetése Északkelet Magyarországon az ismert okok miatt meglehetősen nagyarányú. 
Ezen az sem fog segíteni, hogy január 1-jétől az adóhatóság szedi be a nem fizetőktől a díjat. 
Tehát a 44 önkormányzat által létrehozandó 100%-os önkormányzati tulajdonú cégnek sem 
biztos teljes mértékben a pénzügyi háttere. De ez az a rész, amely leginkább támogathatónak 
tűnik az állam által, és a működőképességének fenntartása össztársadalmi érdek. Véleménye 
szerint négy település nem volna képes arra, hogy eredményesen tudjon működtetni egy ilyen 
vállalkozást, az egyéb feltételekről nem beszélve.  
 
Koncz Ferenc, mint országgyűlési képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, miszerint azok a 
biztos információk vannak a birtokában, hogy a szemétszállítási díj esetében a 
rezsicsökkentés ugyanúgy be fog jönni, mint ahogyan a más egyéb közszolgáltatási díjak 
esetében már bejött. Ez egy újabb érv arra, hogy ez a szolgáltatási szféra azt a fajta 
profittermelést, amit létre tudott hozni hosszú évekkel ezelőtt, azt most nem fogja tudni 
teljesíteni. Az egyes települések önmagukban biztosan nem fogják tudni megoldani ezt a fajta 
szolgáltatást. A városnak most az az érdeke, hogy több önkormányzatot magában foglaló 
szervezetben vegyenek részt. Megpróbálnak majd az önkormányzatnak legmegfelelőbb 
szerződést kötni, és azok az anomáliák, amelyek az elmúlt időszakban előfordultak, most 
kevésbé fogják jellemezni a működést.  
 
Visi Ferenc szerint a szerződéskötés során körültekintően kell eljárni, mert korábban sok 
előnytelen szerződés született, ezért nehogy beleessenek ebbe a hibába.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: Ha meg is történik a 10%-os rezsicsökkentés a szemétdíjat illetően, 
a jelenlegi képviselő-testület 2011-ben hozott egy olyan döntést, melyet azóta folyamatosan 
megerősít, hogy nem emel szemétdíjat. Tehát amit a szolgáltató megemelt, a különbözeti díjat 
az önkormányzat átvállalta és fizeti, ezért lehet, hogy ebből a szerencsiek 2013-ban, vagy 
2014-ben nem tapasztalnak semmit, mert már az önkormányzati döntésnek a haszonélvezői.  
 
Koncz Ferenc: Egy biztos, a városban folyamatos beszédtéma, és bizonyos esetekben az 
elégedetlenséget szító jelenség a szemétszállítási díj. Arra nagyon kell ügyelni, hogy a 
városban nehogy kialakuljon egy olyan helyzet, mint annak idején Nápolyban. Viszont azt be 
kell látnia a szolgáltatóknak, hogy akik kevésbé veszik igénybe a szemétszállítást, azoknak 
valamilyen alternatívát biztosítsanak. Erről folyik most a tárgyalás. További kérdés, 
hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Takács István által felvetetteket foglalják bele a 
határozati javaslatba.  
 
Dr. Barva Attila jegyző jelzi, hogy a második javaslatot nem tudják beleírni, hiszen a 
képviselő úr azt javasolta, hogy az SZ.H.K-t élesszék újjá.  
 
Dr. Takács István: Járják körbe a témát, hogy megéri-e ez a lépést a városnak, és a másik 
három településnek.  
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Dr. Barva Attila jegyző: Alpolgármester úr már reagált erre a felvetésre.  
 
Dr. Egeli Zsolt: Ez egy folyamatnak a kezdete, és most csak egy elvi döntésről van szó. A 
város honlapjára írt egy hosszabb anyagot a taggyűlésről, mi történt ott. Ő, a taggyűlésen 
megszavazta a kiválásnak a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság létrehozásának az 
elvét. A konkrét döntést a második alkalommal kell a taggyűlésnek meghoznia, miszerint 
részt vesznek-e ebben a társaságban. A jelenlévő képviselők egyhangúlag szavazták meg 
ennek a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú társaságnak, mint új cégnek a létrehozását. 
Mivel képviselő úr indítványozta, meg kell vizsgálni a lehetőségeket, de az a két gépjármű, 
amely négy önkormányzat tulajdonában van, 10 évesek. Tehát lassan új gépjárművet kellene 
vásárolni. Korábban a négy település kb. 50%-os állami támogatással vásárolta az autókat, 
amelynek ára 25-30 millió forint volt darabonként. Tehát ebben az esetben kemény pénzekről, 
eszközrendszerekről, szakemberekről van szó. Most, 70 alkalmazottja van a Z.H.K.-nak. A 
javaslatról lehet külön szavazni, de az előterjesztést a felvetett javaslat nem érinti.  
 
Koncz Ferenc: Azzal a kiegészítéssel, amely az első javaslata volt Takács Istvánnak teszi fel 
szavazásra a határozati javaslatot, a második körben pedig elkezdik a tájékozódást. A 
módosításokkal bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló első (elvi) 
döntés meghozatala 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt 
Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. április 19. napján tartott taggyűlésén elhatározott kiválásos átalakulási 
folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot támogató ún. első elvi 
döntésről – melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs – szóló taggyűlési határozat 
meghozatalához utólagosan hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, vagy az általa felhatalmazott személyt, hogy a kiválási 
folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyűlést megelőzően – a szétválási okirat tervezetének, 
átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a kiválással létrejövő, 
közszolgáltató non-profit kft. társasági szerződése tervezetének  elkészítésében vegyen részt, majd azok 
ismeretében ezen okirattervezeteket a Képviselő-testület elé terjesztve – a taggyűlési előterjesztési 
anyagokat terjessze a Képviselő-testület elé, és indítványozza a Képviselő-testület döntését a társasági 
taggyűlésen az Önkormányzat nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.  
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
78/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának elhatározásáról szóló első 
(elvi) döntés meghozatala 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által részben 
tulajdonolt Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. április 19. napján tartott taggyűlésén elhatározott 
kiválásos átalakulási folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot 
támogató ún. első elvi döntésről – melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs 
– szóló taggyűlési határozat meghozatalához utólagosan hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, vagy az általa felhatalmazott személyt, hogy a 
kiválási folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyűlést megelőzően – a szétválási 
okirat tervezetének, átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, 
továbbá a kiválással létrejövő, közszolgáltató non-profit kft. társasági szerződése tervezetének  
elkészítésében vegyen részt, majd azok ismeretében ezen okirattervezeteket a Képviselő-
testület elé terjesztve – a taggyűlési előterjesztési anyagokat terjessze a Képviselő-testület elé, 
és indítványozza a Képviselő-testület döntését a társasági taggyűlésen az Önkormányzat 
nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.  
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  polgármester 
 
 
 

10.5. A Rákóczi Szövetség támogatása  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rákóczi Szövetség megkereséssel fordult Szerencs Város Önkormányzatához, melyben a korábbi 
évekhez hasonlóan a Szövetség céljainak elérésében az elvi támogatás mellett, a lehetőségekhez 
mérten anyagi támogatást kér. 
 
A Rákóczi Szövetség 1989–ben alakult. Céljai között a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú 
támogatása, valamint II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségének népszerűsítése szerepel. 2004-től 
minden évben Beiratkozási Ösztöndíjprogramot hirdetnek. 
 
A Felvidéki Beiratkozási Programot azzal a céllal szervezték meg, hogy minél több magyar család 
vállalja gyermeke magyar iskolába íratását. A beiratkozási program két fő elemből áll. Az 
iskolaválasztási kampány keretében ajándékcsomagot kap minden felvidéki magyarul beszélő óvodás, 
aminek része egy szülőkhöz szóló levél a magyar iskolaválasztás érveivel együtt. Ebben a levélben tesz 
ígéretet a Szövetség arra, hogy amennyiben a szülők vállalják gyermekük magyar iskolába íratását, 
számíthatnak az iskolakezdést követően a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjára, ami a magyar 
civiltársadalom és önkormányzatok adományain alapszik. A programot 2012-ben a Szövetség a 
felvidéki minta alapján kiterjesztett a Partiumra is. 
 



 47 

Javaslom, hogy 200 e Ft-tal támogassuk a Szövetséget, amely nem kiemelkedő nagyságú összeg ugyan, 
azonban az Önkormányzat támogatását jelképezi. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot 
elfogadni szíveskedjen! 
 
 
 
Koncz Ferenc ismerteti, hogy a Rákóczi Szövetség immár hagyományosan kereste meg az 
önkormányzatot. A Szövetség karitatív, és rendezvényszervezői munkát végez. A határon túl, 
a Felvidéken is végez ilyen tevékenységet. 200 ezer forintos támogatást javasol a Szövetség 
számára éves szinten. Úgy gondolja, hogy a város önkormányzatának ez a segítség 
kötelessége is, hiszen itt nyugszanak a Rákóczi família maradványai is.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Koncz Ferenc kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj 
Programját 200.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2013. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője       
Határidő: azonnal 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
79/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Ösztöndíj Programját 200.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a támogatásnak a 2013. évi 
költségvetésbe való beillesztéséről gondoskodjon.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője       
Határidő: azonnal 
 
 
 

10.6. A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetői jogának átadása  
 
Előterjesztés:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként működő Egri Főegyházmegye a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületétől, más intézmények mellett a szerencsi 
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola fenntartói és működtetői jogát kéri átadni a 2013/2014-es 
tanévtől a Dr. Ternyák Csaba érsek úr által megalapítandó új intézmény jogszerű működtetéséhez 
szükséges, az egyházi intézménynél történő továbbfoglalkoztatást vállaló munkavállalókkal, ingók, 
valamint ingatlanok ingyenes használati jogával.  
A fenntartói és működtetési jogok átvétele céljából az Egri Főegyházmegye megkereste a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot is.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.  
 
 
 
Dr. Barva Attila jegyző: A testület decemberi ülésén adott elvi hozzájárulást a gimnázium és 
szakközépiskola működtetői jogának átadásához az Egri Főegyházmegye részére. Most 
konkrét megkeresés érkezett a működtetési jog átadásával kapcsolatban. A döntés lényege, 
hogy a testület utasítja a polgármestert az előkészítő eljárás és tárgyalások lefolytatására.  
 
Koncz Ferenc: Szerinte a megállapodás előtt fontos a testület véleményének kikérése.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: Természetesen, ezt a témát még vissza kell hozni a képviselő-
testület elé döntésre május 31-ét megelőzően.  
 
Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Koncz Ferenc: Az iskolával kapcsolatban két vonalon is folytak egyeztetések, mert a 
református egyház részéről is volt érdeklődés, Kérdés, hozzászólás hiányában a kiegészítéssel 
együtt szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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Döntési javaslat:  
 
Tárgy: működtetési jog átadására vonatkozó felhatalmazás  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bocskai István Gimnázium, és 
Szakközépiskola működtetési jogának átadásához 2013. május 31-i határidővel.   
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az előkészítő eljárás és a tárgyalások lefolytatására. A 
működtetési jog átadására vonatkozó szerződés a Képviselő-testület jóváhagyását követően írható alá.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
80/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat  
Tárgy: működtetési jog átadására vonatkozó felhatalmazás  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bocskai István 
Gimnázium, és Szakközépiskola működtetési jogának átadásához 2013. május 31-i 
határidővel.   
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az előkészítő eljárás és a tárgyalások 
lefolytatására. A működtetési jog átadására vonatkozó szerződés a Képviselő-testület 
jóváhagyását követően írható alá.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  
 
 

10.7. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító 
okiratának módosítása  

 
Előterjesztés:  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: állami átvételről szóló törvény) 
értelmében az önkormányzatnak a közoktatási intézményeit 2013. január 1-jétől át kellett adnia az 
államnak.  
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Az állami átvételről szóló törvény szerint a többcélú intézmények esetén az önkormányzatnak kell 
módosítani az intézményei alapító okiratát úgy, hogy 2013. január 1-je után kizárólag önkormányzati 
feladatot lássanak el, vagyis ne maradjon önkormányzati intézménynél állami közoktatási feladat.  
A KIK 2013. január 1-től átvette az oktatási intézmények szakmai irányítását és a pedagógusok, 
valamint a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak foglalkoztatását. 
A Bocskai István Gimnázium átadása nem járt különösebb problémával, az átadás-átvétel megtörtént. 
Az önkormányzatnak nem kellett módosító, vagy megszüntető okiratot elfogadni, hiszen az intézmény 
automatikusan megszűnt önkormányzati intézményként működni, amikor beolvadt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központba (KIK). 
 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ kollégiumi intézményegysége esetén azonban az 
alapító okirat módosítás nem történt meg a megadott határidőre. Ennek indoka a következő:  
A hivatkozott törvény 17. § (2) bekezdése szerint, ha az intézménynek olyan pályázata van, amelynél a 
többcélú intézmény átszervezése a támogatást nyújtó állásfoglalása szerint visszafizetési 
kötelezettséggel jár, akkor a projekttel érintett intézmény nem szervezhető át az előírt fenntartási 
időszak végéig. 
Mind a Rákóczi iskola, mind a Szerencsi ÁMK esetén nagy támogatási összegű projektek zajlanak, ill. 
zajlottak, amelyek esetében előbb szükség volt a támogatást nyújtó szervezet állásfoglalásának 
kikérésére.  
Különösen bonyolult volt a helyzet a Rákóczi iskola esetében az óvodafelújítás kapcsán, hiszen a 
megvalósuló beruházás egy része az önkormányzathoz kerül (óvoda), míg másik része (zeneoktatás) a 
KIK-hez.  
 
A támogatáskezelő MAG Zrt. állásfoglalását 2013. április 19-én kaptuk kézhez, amelyből 
egyértelművé vált, hogy az intézmény átszervezhető.  
Mivel az önkormányzat csak a fenntartói jogokat és kötelezettségeket adta át a KIK-nek, az 
üzemeltetés és a tulajdonjog továbbra is az önkormányzatot illeti meg, vagyis a projekt 
kedvezményezettje az önkormányzat maradt. A KIK az iskola új fenntartójaként vállalja a fenntartást a 
fenntartási időszak végéig. A projekt fizikai megvalósulásáért továbbra is az önkormányzat a felelős, a 
KIK pedig azért, hogy az iskolát és eszközeit a fenntartási időszak végéig a célnak megfelelően 
használja, és az indikátorok teljesüléséhez megfelelő mértékben hozzájáruljon.  
 
A Norvég Alapból megvalósult diákszálló felújítása a kollégiumi intézményegységet érintette. Ebben 
az esetben is lehetővé vált a Szerencsi ÁMK átszervezése, vagyis a kollégium leválasztása. 
 
A feniekre tekintettel a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okiratából törölni szükséges a 
kollégiumra vonatkozó pontokat (pl. szakfeladatok, telephelyek, létszámkeret), valamint meg kell 
változtatni az intézmény típusát és nevét, mivel az általános művelődési központ egy oktatási intézmény 
típus.  
 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
esetében az alapító okiratból kikerül minden olyan pont, amely az általános iskolára és az alapfokú 
művészetoktatási intézményre vonatkozik. Vagyis az óvoda és a bölcsőde nem lesz új intézmény, hanem 
a Rákóczi iskola módosított alapító okiratát viszi tovább. 
Így önkormányzati fenntartásban csak az óvoda és a bölcsőde marad, amely továbbra is többcélú 
intézményként működik. Mivel az iskola igazgatójának foglalkoztatását szintén átvette a KIK, ezért 
óvodavezetőt szükséges megbízni az intézmény vezetésével határozott időre. A törvény szerint az 
önkormányzati fenntartó nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői 
megbízást, ha a többcélú intézmény e törvény szerinti átszervezése miatt szükséges. A megbízás a 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat.  
 
Javaslom, hogy 2013. augusztus 31-ig Tarnóczi Erzsébet jelenlegi óvodai intézményegység-vezetőt 
bízza meg az önkormányzat a magasabb vezetői feladatok ellátásával. A törvényi előírásoknak 
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megfelelő pályázati eljárást augusztus 31-ig le kell folytatni, ezért a következő testületi ülésen sor 
kerül az intézményvezetői pályázat kiírására. 
 
Az átszervezéssel az intézmény korábbi OM-azonosítója a KIK-hez került, ezért az óvoda részére új 
OM-azonosítót kell igényelni. 
 
Az átvételről szóló törvény 2. § (4) bekezdése értelmében az állami átvétel miatti átszervezés során 
nem kell alkalmazni a köznevelési törvény nevelési év közbeni átszervezésre vonatkozó tilalmait, illetve 
egyéb előírásait, többek között a véleményezési határidők betartását. 
Azonban az államnak történő átadáson túl, az óvodát érintő bármiféle más módosítást, átszervezést 
csak a köznevelési törvényben megfogalmazott határidők és véleményezési eljárás betartásával lehet 
elvégezni.  
 
Az óvoda esetében szeptember 1-től megszűnik a Csalogány épület, mint telephely, valamint meg kell 
változtatni a csoportlétszámokat az egyes telephelyeken. Ezek az intézkedések átszervezésnek 
minősülnek, ezért ezekre a köznevelési törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Vagyis az 
önkormányzat csak július-augusztus hónapban hajthat végre átszervezést, amelyről a döntést május 
31-ig kell meghozni. A döntés előtt 15 napos határidőt kell biztosítani az óvodai alkalmazotti 
közösségnek, a szülőknek, hogy véleményt nyilváníthassanak.  
 
Ennek a döntésnek az előkészítése és a vélemények beszerzése a munkaterv szerint május 30-ra 
tervezett testületi ülésig megtörténik, így a képviselő-testület akkor tárgyalhatja. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek.  
 
 
Király Judit közművelődési szakreferens: Az állami átvételről szóló törvény szerint az 
önkormányzatnak január 1-jével át kellett adnia a közoktatási intézményeit. A Rákóczi 
Iskolánál az óvodafelújítási pályázat, az ÁMK és a Kollégium esetében pedig a Norvég Alap 
pályázat miatt záradéka volt az átadási szerződésnek. Ki kellett kérni a pályázatkezelők 
állásfoglalását, hogy az intézmények átszervezése nem érinti-e olyan mértékben a projekteket, 
amely a későbbiekben az önkormányzat számára pénz visszafizetési kötelezettséget jelentsen. 
Mindkét pályázat esetében megérkezett az állásfoglalás. A Norvég Alap pályázatban a 
Kollégiumot kell az ÁMK szervezetéből kiválasztani, a Rákóczi Iskolánál pedig a KLIK 
belép, mint fenntartó, az önkormányzat, mint működtető marad a pályázatban. Így meg lehet 
oldani az intézmények szétválasztását. Az intézmények szakmai irányítását, a pedagógusok, 
valamint a pedagógiai munkát közvetlenül segítőknek a foglalkoztatását már a KLIK átvette. 
Az önkormányzatnak az intézményei alapító okiratában ezt a változást át kell vezetni. A 
Rákóczi Iskola esetében az általános iskolát, valamint a művészetoktatást ki kell venni az 
alapító okiratból, így marad a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde. Mivel az intézményvezető 
szintén a KLIK-hez került, az önkormányzatnak meg kell bíznia egy óvodavezetőt legalább a 
nevelési év végéig, tehát augusztus 31-ig, de közben ki kell írnia az óvodavezetői pályázatot. 
A művelődési központ esetében kikerül a kollégiumhoz kapcsolódó valamennyi pont az 
alapító okiratból, valamint szükséges az intézmény nevének és típusának a módosítása is. 
Hiszen az általános művelődési központ intézménytípus most már a köznevelési törvényben 
nevesített fajta. Tehát Szerencsi Művelődési Központként maradna tovább a közművelődési, a 
könyvtár, és az egyéb turisztikai feladatok ellátására. Az előterjesztéshez két határozati 
javaslat tartozik.  
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Dr. Bobkó Géza: A Pénzügyi Bizottság alaposnak, és átgondoltnak ítélte meg az előkészítő 
munkát. A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Dr. Barva Attila jegyző megerősíti, hogy nagy körültekintéssel igyekeztek eljárni, hiszen 
több száz millió forintról van szó mindkét esetben, és féltek attól, hogy visszafizetési 
kötelezettsége keletkezhet az önkormányzatnak akkor, ha elkapkodott döntést hozott volna a 
képviselő-testület. Ezért folyamatos egyeztetésben voltak a tankerületi igazgatóval és a MAG 
Zrt-vel is. Április 19-én kapták kézhez a Zrt. állásfoglalását, amely szerint az önkormányzat 
hozzáláthat az intézmények átszervezéséhez azzal, hogy az önkormányzatnak kell befejeznie 
a beruházást. Nehogy gondot okozzon, hogy a kedvezményezetti pozícióváltás a beruházást 
meghiúsítsa. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felől már megkapták azt a jelzést, 
hogy a projekt fenntartási időszakában kívánnak belépni, mint a projekt fenntartói, korábban 
nem kívánnak ebbe beleavatkozni, mert nem érdekük egy új közbeszerzési eljárás kiírása a 
folyamatban lévő beruházás alatt. Ez a helyzet kezelhető egy változás bejelentéssel, és nem 
kell konzorciumot kötni, hiszen az önkormányzat marad a működtető. Befejezik a projektet, 
majd átadásra kerül a KLIK  felé. Ez azért lényeges, mert ez volt a pályázat neuralgikus 
pontja.  
 
Koncz Ferenc: A gyakorlatból látszik, hogy mekkora energiát igényel, még ha logikusnak is 
látszik, hogy egy intézmény működtetésének folyamatosságát biztosítsák. Az apparátus 
megpróbált ennek eleget tenni, de mindenhez időre van szükség, és jó pár akadállyal 
szembesültek az előkészítő munka folyamán. Szavazásra bocsátja a Rákóczi Iskola alapító 
okiratának módosítását.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosítja. 

 
2) A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 

Bölcsőde intézmény esetében az általános iskolai oktatási és a művészetoktatási feladatok, 
valamint a szakmai dolgozók átadása-átvétele Szerencs Város Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodással megtörtént. Az általános 
iskolai és művészeti iskolai feladatokat az állami fenntartású Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola látja el. Az óvoda és bölcsőde önkormányzati 
költségvetési intézményként működik tovább. 

 
3) A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 

Bölcsőde alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 
 

- Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
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bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal, 
és a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében az alábbi alapító 
okiratot adja ki: 

 
- Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. Az intézmény neve:  Szerencsi Óvoda és Bölcsőde  
 
- Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2. Az intézmény rövid nevei:  
Szerencsi Óvoda (amennyiben az óvodai ellátást kell hangsúlyozni), és 
Szerencsi Bölcsőde (amennyiben a bölcsődei feladatellátást kell 
hangsúlyozni) 
 

- Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
3. OM azonosító:  .................................................... 

 
- Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4. Az intézmény székhelye:  
3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás, bölcsődei ellátás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs előképző, 
népi furulya) 

 
- Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Az intézmény telephelyei:  
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs előképző, 
népi furulya) 
 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs előképző, 
népi furulya) 
 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 
(óvodai nevelés) 

 
- Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül, az ezt követő pontok számozása 

módosul. 
 
- Az alapító okirat 8. pontjának számozása 6-ra módosul: 

6. Az intézmény alapító szerve:   
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
- Az alapító okirat 9. pontjának számozása 7-re módosul: 

7. Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
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- Az alapító okirat 10. pontjának számozása 8-ra módosul: 

8. Az intézmény fenntartója:   
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 11. pontjának számozása 9-re módosul, szövege az alábbiak szerint módosul: 
9. Jogelőd intézmények: 

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
 

- Az alapító okirat 13. pontjának számozása 10-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
10. Gazdálkodási besorolás:  

Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, 
mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi Polgármesteri 
Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 
- Az alapító okirat 14. pontjának számozása 11-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
11. Ellátandó közfeladat:   

óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése 
alapján, 
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján 

 
- Az alapító okirat 15. pontjának számozása 12-re módosul az alábbiak szerint módosul: 

12. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 
a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján 

 
- Az alapító okirat 16. pontjának számozása 13-ra módosul, szövege nem változik: 

13. Működési köre: Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye,  
Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, 
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Újcsanálos 
 

- Az alapító okirat 17. pontjának számozása 14-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:  
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2, 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.: 61/18, 485 m2 , 
Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2, 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2, 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város 
Önkormányzatát illeti meg. 

 
- Az alapító okirat 18. pontjának számozása 15-re módosul, szövege nem változik: 

15. Irányító szerv neve: 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
- Az alapító okirat 19. pontjának számozása 16-re módosul, szövege nem változik: 

16. Irányító szerv székhelye:  
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3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 20. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 
17. Irányító szerv vezetője: Polgármester 

 
 

- Az alapító okirat 21. pontjának számozása 18-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
18. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által nyilvános 
pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján. 
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § 
alapján) 

 
- Az alapító okirat 22. pontjának számozása 19-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:   

intézményvezető,, vagy az általa megbízott alkalmazott 
  

- Az alapító okirat 23. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege nem változik: 
20. Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy 
 

- Az alapító okirat 24. pontjának számozása 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 

 
- Az alapító okirat 25. pontjának számozása 22-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
22. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):  

óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:  350 
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):  110 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.:  55 
Szerencs, Széchenyi u. 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

 
- Az alapító okirat 26. pontja törlésre kerül.  
- Az alapító okirat 27. pontjának számozása 23-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
23. Az intézmény alaptevékenysége: 

 
 Alaptevékenységi szakágazat:  851020 Óvodai nevelés 
 

TEÁOR száma:  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
   8891  Gyermekek napközbeni ellátása 

Szakfeladatok: 
 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- Fogyatékosság típusa: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenessége 
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- Fogyatékosság típusa: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége 
 - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása 
 - Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése 

889101 Bölcsődei ellátás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562920 Egyéb vendéglátás 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
- Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül. 
- Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul: 

Záradék:  
Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal fogadta el, és 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozatával,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozatával, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozatával, 
- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozatával, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozatával, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával, 
- a …/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával módosította. 

 
- A módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat mellékletét 

képezi. 
 

4) A Képviselő-testület a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával Tarnóczi Erzsébetet bízza meg 2013. augusztus 31-ig. 

 
5) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde új OM-

azonosítójának megkérésével, valamint az intézmény módosított alapító okiratának 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások átvezetésével, valamint az 
intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
81/2013. (IV. 25.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 
és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú 
előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

6) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosítja. 

 
7) A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 

Bölcsőde intézmény esetében az általános iskolai oktatási és a művészetoktatási 
feladatok, valamint a szakmai dolgozók átadása-átvétele Szerencs Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti 
megállapodással megtörtént. Az általános iskolai és művészeti iskolai feladatokat az 
állami fenntartású Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola látja el. Az óvoda és bölcsőde önkormányzati költségvetési 
intézményként működik tovább. 

 
8) A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 

Bölcsőde alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 
 

- Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (továbbiakban: köznevelési törvény) 
(3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet szerinti tartalommal, és a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtása érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
- Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. Az intézmény neve:  Szerencsi Óvoda és Bölcsőde  
 
- Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2. Az intézmény rövid nevei:  
Szerencsi Óvoda (amennyiben az óvodai ellátást kell 
hangsúlyozni), és Szerencsi Bölcsőde (amennyiben a bölcsődei 
feladatellátást kell hangsúlyozni) 
 

- Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
3. OM azonosító:  .................................................... 
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- Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás, bölcsődei ellátás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs 
előképző, népi furulya) 

 
- Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5. Az intézmény telephelyei:  
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs 
előképző, népi furulya) 
 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
(óvodai nevelés, alapfokú művészetoktatás) 
Alapfokú művészetoktatás: 2026-2027-ig kifutó rendszerben: 
zeneművészeti ág (szolfézs előképző, népi furulya) 
2011-től felmenő rendszerben: zeneművészeti ág (szolfézs 
előképző, népi furulya) 
 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 
(óvodai nevelés) 

 
- Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül, az ezt követő pontok 

számozása módosul. 
 
- Az alapító okirat 8. pontjának számozása 6-ra módosul: 

6. Az intézmény alapító szerve:   
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
- Az alapító okirat 9. pontjának számozása 7-re módosul: 

7. Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

- Az alapító okirat 10. pontjának számozása 8-ra módosul: 
 
 

8. Az intézmény fenntartója:   
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 11. pontjának számozása 9-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
9. Jogelőd intézmények: 

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
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- Az alapító okirat 13. pontjának számozása 10-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
10. Gazdálkodási besorolás:  

Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, 
mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi 
Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 
- Az alapító okirat 14. pontjának számozása 11-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
11. Ellátandó közfeladat:   

óvodai nevelés a köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése 
alapján, 
bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-a alapján 

 
- Az alapító okirat 15. pontjának számozása 12-re módosul az alábbiak szerint 

módosul: 
12. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján 
 

- Az alapító okirat 16. pontjának számozása 13-ra módosul, szövege nem változik: 
13. Működési köre: Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye,  

Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, 
Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, 
Újcsanálos 
 

- Az alapító okirat 17. pontjának számozása 14-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:  
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2, 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Hrsz.: 61/18, 485 m2 , 
Szerencs, Széchenyi u. 47. Hrsz.: 896, 3745 m2, 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. Hrsz.: 6015, 2030 m2, 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  
A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága Szerencs Város 
Önkormányzatát illeti meg. 

 
- Az alapító okirat 18. pontjának számozása 15-re módosul, szövege nem változik: 

15. Irányító szerv neve: 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
- Az alapító okirat 19. pontjának számozása 16-re módosul, szövege nem változik: 

16. Irányító szerv székhelye:  
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

 
- Az alapító okirat 20. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 
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17. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 

- Az alapító okirat 21. pontjának számozása 18-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
18. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok alapján. 
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. § alapján) 

 
- Az alapító okirat 22. pontjának számozása 19-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:   

intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott 
  

- Az alapító okirat 23. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege nem változik: 
20. Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy 
 

- Az alapító okirat 24. pontjának számozása 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 

 
- Az alapító okirat 25. pontjának számozása 22-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
22. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám (fő):  

óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma:  350 
Szerencs, Rákóczi út 128. sz. (székhely):  110 
Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.:  55 
Szerencs, Széchenyi u. 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

 
- Az alapító okirat 26. pontja törlésre kerül.  
- Az alapító okirat 27. pontjának számozása 23-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
 

23. Az intézmény alaptevékenysége: 
 
 Alaptevékenységi szakágazat:  851020 Óvodai nevelés 
 

TEÁOR száma:  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
   8891  Gyermekek napközbeni ellátása 

 

Szakfeladatok: 
 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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- Fogyatékosság típusa: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 
és súlyos rendellenessége 
- Fogyatékosság típusa: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenessége 
 - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, 
oktatása 
 - Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése 

889101 Bölcsődei ellátás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  

562290 Egyéb vendéglátás  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
- Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül. 
- Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul: 

Záradék:  
Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal fogadta el, és 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozatával,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozatával, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozatával, 
- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozatával, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozatával, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával, 
- a 81/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával módosította. 

 
- A módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 

mellékletét képezi. 
 

9) A Képviselő-testület a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával Tarnóczi Erzsébetet bízza meg 2013. augusztus 31-ig. 

 
10) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde új OM-

azonosítójának megkérésével, valamint az intézmény módosított alapító okiratának 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások átvezetésével, valamint az 
intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Koncz Ferenc szavazásra bocsátja az Általános Művelődési Központ alapító okiratának 
módosítását.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében a Szerencsi Általános Művelődési Központ 
alapító okiratát módosítja. 

 
2) A Szerencsi Általános Művelődési Központ esetében a kollégiumi nevelési-oktatási feladatok 

és szakmai dolgozók átadás-átvétele Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti megállapodással megtörtént. A kollégiumi feladatokat a 
továbbiakban az állami fenntartású Szerencsi Középiskolai Kollégium nevű intézmény látja el. 
A SZÁMK közművelődési, könyvtári és egyéb feladatainak ellátása továbbra is az 
önkormányzati költségvetési intézmény keretein belül történik. 

 
3) A Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 

 
- Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXl. törvény 68. §-a és 78. § (5) 
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései alapján, és a 
köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében az alábbi alapító 
okiratot adja ki: 

 
- Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  
 
- Az alapító okirat 2. és 3. pontja törlésre kerül. 
 
- Az alapító okirat 5. pontjának számozása 2-re módosul, szövege az alábbiak szerint módosul:  

2. Az intézmény székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi-vár 
    (közművelődési és könyvtári feladatellátás) 
 

- Az alapító okirat 6. pontjának számozása 3-ra módosul, szövege az alábbiak szerint módosul:  
3. Az intézmény telephelyei: 

3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. (Világörökségi Kapuzat) 
3881 Sima, Fő út 6-7. (Ifjúsági tábor) 
 

- Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül.  
- Az alapító okirat 8. pontjának számozása 4-re módosul, szövege nem változik: 

4. Alapító szerv neve: Szerencs Város Képviselő-testülete  
 

- Az alapító okirat 9. pontjának számozása 5-re módosul, szövege nem változik: 
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5. Alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

- Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6-ra módosul, szövege nem változik: 
6. Az intézmény fenntartója:   
    Szerencs Város Önkormányzata 
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7-re módosul, szövege az alábbiak szerint módosul: 
7. Jogelőd intézmények: 

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató (a simai tábor tekintetében) 

 
Városi Kulturális Központ és Könyvtár (a közművelődési és könyvtári feladatellátás 
tekintetében) 

 
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (a Világörökségi Kapuzat 
tekintetében) 

 
- Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8-ra módosul, szövege nem változik: 

8. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 

- Az alapító okirat 13. pontjának számozása 9-re módosul, szövege nem változik: 
9. Gazdálkodási besorolás:   

Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a telephelyek 
vonatkozásában.  Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, 
gazdasági feladatait a Szerencsi Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
- Az alapító okirat 14. pontjának számozása 10-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
10. Ellátandó közfeladat:  Közművelődési intézményegység: 

Az 1997. évi CXL. tv. 76-77. §-a alapján  
közösségi művelődési, szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 
Könyvtári intézményegység: 
Az 1997. évi CXL. tv.  55. és 65. § (2) bekezdése 
alapján könyvtári tevékenység.  
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163-167. § 
alapján az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai 

- Az alapító okirat 15. pontjának számozása 11-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
11. Intézmény típusa: művelődési központ és városi könyvtár 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64-65. §-a és 
74. § a) és pontja alapján 

 
- Az alapító okirat 16. pontjának számozása 12-re módosul, szövege nem változik: 

12. Működési köre:   Szerencs város közigazgatási területe, a szerencsi  
kistérség területe 

 
- Az alapító okirat 17. pontjának számozása 13-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
13. A feladatok ellátását szolgáló vagyon: 
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Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, 
valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és 
egyéb készletek  
Hrsz.:  1601/1 Szerencs, Rákóczi-vár 
Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 

 
- Az alapító okirat 18. pontjának számozása 14-re módosul, szövege nem változik: 

14. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
    Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 

 
- Az alapító okirat 19. pontjának számozása 15-re módosul, szövege nem változik: 

15. Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

- Az alapító okirat 20. pontjának számozása 16-ra módosul, szövege nem változik: 
16. Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 21. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 
17. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 

- Az alapító okirat 22. pontjának számozása 18-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
18. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:   

Szerencs Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
  pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok  

alapján (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § alapján) 

 
- Az alapító okirat 23. pontjának számozása 19-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
19. Az intézmény képviseletére jogosult:    

Az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott 
intézményegység-vezető, alkalmazott 

 
- Az alapító okirat 24. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): 
    Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
 

- Az alapító okirat 25. és 26. pontja törlésre kerül. 
- Az alapító okirat 27. pontjának számozása 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
21. Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 Máshová nem sorolható egyéb 
szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
A) Közművelődési intézményegység: 

 
TEÁOR száma:  9329  Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,  

szabadidős tevékenység  
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 
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 Szakfeladatok: 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

 
B) Könyvtári intézményegység: 

 
TEÁOR száma:  9101  Könyvtári, levéltári tevékenység  

 
Könyvtári szolgáltatások 

 
 Szakfeladatok: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 
C) További szakfeladatok valamennyi intézményegység vonatkozásában: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562920 Egyéb vendéglátás 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
100000 Élelmiszergyártás 
470001 Könyv kiskereskedelem 
470009 Kiskereskedelem (kivéve jármű-, motorkerékpár) 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
563000 Italszolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559099 Egyéb. m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
- Az alapító okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 

Záradék: 
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Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával fogadta el,  
- a 148/2011. (VII. 20.) Öt. határozatával,  
- a 163/2011. (VIII. 18.) Öt. határozatával,  
- a 201/2011. (IX. 22.) Öt. határozatával,  
- az 53/2012. (III. 29.) Öt. határozatával,  
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával,  
- a 4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával,  
- a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, és  
- a ……/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával módosította. 
 

- A módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat mellékletét 
képezi. 

 
4) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Művelődési Központ módosított 

alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások átvezetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
82/2013. (IV. 25.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester fenti tárgyú 
előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

5) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtása érdekében a Szerencsi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát módosítja. 

 
6) A Szerencsi Általános Művelődési Központ esetében a kollégiumi nevelési-oktatási 

feladatok és szakmai dolgozók átadás-átvétele Szerencs Város Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodással megtörtént. A 
kollégiumi feladatokat a továbbiakban az állami fenntartású Szerencsi Középiskolai 
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Kollégium nevű intézmény látja el. A SZÁMK közművelődési, könyvtári és egyéb 
feladatainak ellátása továbbra is az önkormányzati költségvetési intézmény keretein 
belül történik. 

 
7) A Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okirata az alábbiak szerint 

módosul: 
 

- Az alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény 68. 
§-a és 78. § (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ 
(1)-(2) bekezdései alapján, és a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 
végrehajtása érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
- Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

22. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  
 
- Az alapító okirat 2. és 3. pontja törlésre kerül. 
 
- Az alapító okirat 5. pontjának számozása 2-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul:  
23. Az intézmény székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi-vár 
    (közművelődési és könyvtári feladatellátás) 
 

- Az alapító okirat 6. pontjának számozása 3-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul:  
24. Az intézmény telephelyei: 

3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. (Világörökségi Kapuzat) 
3881 Sima, Fő út 6-7. (Ifjúsági tábor) 
 

- Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül.  
- Az alapító okirat 8. pontjának számozása 4-re módosul, szövege nem változik: 

25. Alapító szerv neve: Szerencs Város Képviselő-testülete  
 

- Az alapító okirat 9. pontjának számozása 5-re módosul, szövege nem változik: 
26. Alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

- Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6-ra módosul, szövege nem változik: 
27. Az intézmény fenntartója:   
    Szerencs Város Önkormányzata 
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
28. Jogelőd intézmények: 
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Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató (a simai tábor 
tekintetében) 
Városi Kulturális Központ és Könyvtár (a közművelődési és könyvtári 
feladatellátás tekintetében) 

 

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. (a Világörökségi Kapuzat 
tekintetében) 

 
- Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8-ra módosul, szövege nem változik: 

29. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 

- Az alapító okirat 13. pontjának számozása 9-re módosul, szövege nem változik: 
30. Gazdálkodási besorolás:   

Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a 
telephelyek vonatkozásában.  Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi Polgármesteri Hivatal látja 
el. 

 

- Az alapító okirat 14. pontjának számozása 10-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
31. Ellátandó közfeladat:  Közművelődési intézményegység: 

Az 1997. évi CXL. tv. 76-77. §-a alapján  
közösségi művelődési, szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 

 

Könyvtári intézményegység: 
Az 1997. évi CXL. tv.  55. és 65. § (2) bekezdése 
alapján könyvtári tevékenység.  
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163-167. § 
alapján az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai 

- Az alapító okirat 15. pontjának számozása 11-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
32. Intézmény típusa: művelődési központ és városi könyvtár 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 64-65. §-a és 74. § a) és pontja alapján 

 
- Az alapító okirat 16. pontjának számozása 12-re módosul, szövege nem változik: 

33. Működési köre:   Szerencs város közigazgatási területe, a szerencsi  
kistérség területe 

 
- Az alapító okirat 17. pontjának számozása 13-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
 

34. A feladatok ellátását szolgáló vagyon: 
Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök és egyéb készletek  
Hrsz.:  1601/1 Szerencs, Rákóczi-vár 
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Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 

 
- Az alapító okirat 18. pontjának számozása 14-re módosul, szövege nem változik: 

35. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
    Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 

- Az alapító okirat 19. pontjának számozása 15-re módosul, szövege nem változik: 
36. Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

- Az alapító okirat 20. pontjának számozása 16-ra módosul, szövege nem változik: 
37. Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

- Az alapító okirat 21. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 
38. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 

- Az alapító okirat 22. pontjának számozása 18-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
39. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:   

Szerencs Város Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
  pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok  

alapján (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § alapján) 

 
- Az alapító okirat 23. pontjának számozása 19-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
40. Az intézmény képviseletére jogosult:    

Az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott 
intézményegység-vezető, alkalmazott 

 
- Az alapító okirat 24. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
41. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): 
    Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
 

- Az alapító okirat 25. és 26. pontja törlésre kerül. 
- Az alapító okirat 27. pontjának számozása 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
42. Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 932900 Máshová nem sorolható 
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
 

A) Közművelődési intézményegység: 
 

TEÁOR száma:  9329  Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,  
szabadidős tevékenység  

 
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 
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 Szakfeladatok: 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 
855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

 
 

B) Könyvtári intézményegység: 
 

TEÁOR száma:  9101  Könyvtári, levéltári tevékenység  
 

Könyvtári szolgáltatások 
 
 Szakfeladatok: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 
C) További szakfeladatok valamennyi intézményegység vonatkozásában: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562920 Egyéb vendéglátás 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
100000 Élelmiszergyártás 
470001 Könyv kiskereskedelem 
470009 Kiskereskedelem (kivéve jármű-, motorkerékpár) 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
563000 Italszolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
559099 Egyéb. m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
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hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

- Az alapító okirat záradékának szövege az alábbiak szerint módosul: 
Záradék: 
Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okirat a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával fogadta el,  
- a 148/2011. (VII. 20.) Öt. határozatával,  
- a 163/2011. (VIII. 18.) Öt. határozatával,  
- a 201/2011. (IX. 22.) Öt. határozatával,  
- az 53/2012. (III. 29.) Öt. határozatával,  
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozatával,  
- a 4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával,  
- a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, és  
- a 82/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával módosította. 
 

- A módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 
mellékletét képezi. 

 

8) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Művelődési Központ 
módosított alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások 
átvezetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Koncz Ferenc öt perc szünetet rendel el. Azt követően a napirend szerint, 7 fő képviselő 
jelenlétével folytatja munkáját a testület.  
 
 

10.8. A 2151/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala  
 
Koncz Ferenc a pénzügyi apparátus eltérő véleménye miatt a napirendi pontot napirendről 
leveszi, melyet szavazásra bocsát.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
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83/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: előterjesztés napirendről történő levétele 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25-i ülésén elfogadott 
napirendjét módosítja, és a 2151/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala című 
előterjesztést napirendről leveszi.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
 

11. Különfélék  
 
Koncz Ferenc ismerteti dr. Gál András képviselő írásos kérelmét, amely szerint háromhavi 
tiszteletdíját (január, február, március) felajánlja a Bocskai István Gimnázium Alapítványa 
javára a X. Országos Tájföldrajzi Konferencia költségeinek a támogatására. Szavazásra 
bocsátja a felajánlást.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
84/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat  
Tárgy: Dr. Gál András képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása  
 
A Képviselő-testület dr. Gál András képviselő 2013. évi január, február és március havi 
képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 

- 3 havi összeget a Bocskai István Gimnázium Alapítványa javára a X. Országos 
Tájföldrajzi Konferencia költségeinek támogatására ajánl fel.  

 
A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
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Koncz Ferenc bemutatja az Adóügyi Osztály új vezetőjét, Majoros Miklósnét. A Járási 
Hivatal felállítása következtében a hivatal személyi állománya is átalakult, szükség volt a 
megüresedett álláshely betöltésére. Megkéri az osztályvezetőt, mutatkozzon be.  
 
Majoros Miklósné, az Adóügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy 20 éve él családjával 
Szerencsen. Végzettségét a Miskolci Egyetemen szerezte, gazdálkodási területen. A 
Csokoládégyárban kezdett dolgozni könyvelőként, de több pénzügyi területen is 
tevékenykedett, ezért igyekezett ezek összefüggéseit megtanulni. Majd a termelő szférában 
könyvelőként helyezkedett el és irányította az elszámolási folyamatokat. A szolgáltató szféra 
területén számviteli gazdálkodási vezetőként dolgozott. Sokrétű feladatot kellett ezen a 
területen ellátnia. Most bizalmat kapott az önkormányzattól, mint osztályvezető, ezért 
igyekszik megfelelni ezen a területen.  
 
Koncz Ferenc megköszöni a bemutatkozást, és jó munkát kíván az osztályvezető asszonynak. 
A gyermekesély programmal kapcsolatban ismerteti, hogy a közigazgatási átalakítás érintette 
a kistérséget is. 18 település alkotja a kistérséget, amelynek vezetője a szerencsi polgármester. 
Megszűnt a kistérségek állami támogatása, viszont bizonyos feladatok megmaradtak 
kistérségi szinten, ilyen a házi segítségnyújtás. A szerencsi kistérség úgy döntött, hogy 
önkéntes módon továbbra is fenntartja a kistérséget. A munkaszervezet dolgozói esélyt kaptak 
arra, hogy továbbfolytassák a munkát ebben a gyermekesély programban. A változás a 
munkaszervezetet is érintette, hiszen ennek a vezetője a Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettese lett. Az újonnan kinevezett munkaszervezet vezető pedig megbetegedett, így nem 
tud jelenleg munkát végezni. Többszöri átalakítás után a polgármesternek is be kellett 
avatkozni a kistérség működésébe. Kialakították a program adminisztrációs személyzetét. A 
pályázat 600 millió forint összértékű. Az elképzelések szerint a program szervezete a 
valamikori „ZAB” székházban fog működni más egyéb szervezetek mellett. A Kossuth utcán 
található önkormányzati épületen pedig belső átalakításokat fognak végrehajtani. A munkák 
előkészítése folyamatban van.  
 
Kiss Attila tájékoztatja az érdeklődőket, hogy Koncz Ferenc polgármester az év első három 
hónapjában a számfejtett, de fel nem vett illetményét az alábbi célokra ajánlotta fel: 30.000 Ft 
– SZVSE Birkózó Szakosztály, 20.000 Ft – Cini-Mini Tánccsoport, 50.000 Ft – Rákóczi 
Iskola Iskolasegítő Alapítvány, 50.000 Ft – Bocskai István Gimnázium Alapítványa, 30.000 
Ft – Hegyalja Pedagógus Kórus Alapítványa, 50.000 Ft – Gyermekekért Alapítvány, 30.000 
Ft – Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány, 50.000 Ft – Helyi Tűzvédelmi Alapítvány, 50.000 Ft - 
Bolyai János Általános Iskola mellett működő Szerencsi Tehetségekért Alapítvány, 364.000 
Ft – Kiss Attila Alapítvány javára kápolna és jézus szobor felállítására a jelenlegi szociális 
otthonban, 20.000 Ft – Öreg a Nénikéd Klub, 77.000 Ft – Szerencsi Polgárőr Egyesület, 
30.000 Ft – Szerencsi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 41.000 Ft – Szerencsi Városgazda 
Non-profit Kft. járdaépítésre, 50.000 Ft - Rákóczi Iskola Iskolasegítő Alapítványnak címzett 
támogatás – a Tánc Világnapja rendezvényre, 90.000 Ft – Kiss Attila Alapítványon keresztül 
a Szerencsi Férfikar 90. évi évfordulójára.  
 
Koncz Ferenc a Z.H.K. Kft. szemétszállítási díj számlázásáról az alábbi tájékoztatást adja: 
Több megkeresést kapott, miszerint a rezsicsökkentés ellenére a háztartások 17%-kal 
magasabb szemétszállítási díjról kaptak számlát az első negyedévre. Utána érdeklődött ennek, 
és kiderült, hogy a Kft. hibát követett el. A testület hozott egy olyan döntést, hogy az emelés 
mértéke nem lehet több 4,2%-nál, amely az inflációval azonos mérték, de a cég akkor sem 
számlázhatja ki, mert a különbözetet az önkormányzat átvállalja. A tegnapi napon már eljutott 
a háztartásokba a tájékoztató levél ezzel kapcsolatban. Felolvassa a kiküldött tájékoztatót.  
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Dr. Egeli Zsolt az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal ellen indított polgári perek 
ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos fizetési kötelezettségeiről az alábbi tájékoztatást adja: az 
elmúlt időszakban két perben marasztalták el az önkormányzatot. Az egyik, mint ismeretes 
Sárkány László főszerkesztő részére 8 havi végkielégítést a polgármesteri hivatal nem tudott 
egy összegben kifizetni. Az összeg nem volt vitatott. A törvény az egy összegű kifizetésről 
szól, ezért a főszerkesztő a bírósághoz fordult. Ennek a bírósági eljárásnak volt 50.000 forint 
ügyvédi munkadíj vonzata, míg a másik jogvita a Lehoczky Győző elmaradt vállalkozói 
díjával volt kapcsolatos. A viszonylag magas pertárgyérték mellett, amely kb. 7 millió forint 
volt, bár a hivatal képviselője elismerte a követelés jogosságát, de ez nem mentesítette a 
hivatalt a fizetési kötelezettség alól. Az első fokú eljárásban 150 ezer, a másodfokú eljárásban 
6.350 forintot kellett megfizetni. Ezek a kötelezettségek időközben teljesítésre kerültek. Az 
önkormányzat két olyan perben volt érintett, amelyben az önkormányzatot képviselő két 
ügyvéd javára ítéltek meg perköltséget. Egyik ügyvéd sem kapott ügyvédi munkadíjat, amely 
240 ezer forint összegű lett volna, de nem mindegyik folyt be. A Rónavölgyi Endréné 
munkaügyi perében a megítélt 200 ezer forint ügyvédi munkadíj még nem érkezett meg a 
számlára. Jelenleg 12 millió forint pertárgy értékben folyik per a hivatal és az önkormányzat 
ellen. És mint mindig most is társadalmi munkában történik majd a képviselet, tehát a város 
adófizető lakossága eddig nem fizetett ügyvédi munkadíjat.  
 
Dr. Korondi Klára az április havi tiszteletdíját fele-fele arányban felajánlja a Szerencsi 
Gyárkerti Óvoda Alapítványának, valamint a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért 
Alapítvány javára.  
 
Koncz Ferenc szavazásra bocsátja a felajánlást.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  
 
85/2013.(IV.25.) Öt. 
Határozat  
Tárgy: Dr. Korondi Klára képviselő képviselői tiszteletdíjának átcsoportosítása  
 
A Képviselő-testület dr. Korondi Klára képviselő 2013. évi április havi képviselői 
tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 

- félhavi összeget, azaz 15.000 forintot a Szerencsi Gyárkerti Óvoda Alapítványa,  
- félhavi összeget, azaz 15.000 forintot a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért 
Alapítvány javára ajánl fel.   
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A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Visi Ferenc kéri, hogy ha van rá lehetőség, legyen a városban kátyúzás.  
 
Koncz Ferenc: A kátyúk sok gondot okoznak, főleg a fecskési átjárónál és a 37-es úton. 
Sikerült a NIF Zrt-vel egyeztetni, miszerint, ha az átkelési szakaszt május végéig be akarják 
fejezni, akkor már ideje volna elkezdeni a munkálatokat. Nem látta, hogy hozzákezdtek volna. 
Éppen ezért, egy kis vita után, mivel a szervízutak munkaterületté vannak nyilvánítva a NIF 
által, de ennek ellenére az önkormányzat végzett ott rekonstrukciós munkát. A Rákóczi úton 
folyamatos a kátyúzás a Közútkezelő által.  
 
Dr. Bobkó Géza ismerteti, hogy az intézményük gyalogjárdát kíván kialakítani a kaputól a 
Rendelőintézetig. Jelenleg azok, akik nem autóval érkeznek, az úttesten kénytelenek 
megközelíteni az épületet. Benyújtottak egy pályázatot is saját erőből a szakdolgozók 
továbbképzésére. Ha nyernek a pályázaton, akkor nagyon előnyös feltételekkel tanulhatnak a 
kollégái, mert mindenféle költség biztosításán túl bruttó 125 ezer forintos motivációs 
ösztöndíjat is kaphat a szakdolgozó. Amennyiben nyer a pályázat, tájékoztatni fogja a 
testületet.  
 
Koncz Ferenc: Sikeres városi programon vannak túl, hiszen április 20-án már 
hagyományosan megtartották a Város Napja rendezvénysorozatot. Megköszöni a résztvevők 
munkáját. Fónagy János államtitkár volt az önkormányzat díszvendége. Megünnepelték a 
Szerencsi Férfikar 90 éves évfordulóját is.  
 
Dr. Korondi Klára ötletként veti fel, hogy a város körzeteiben díjazzák egy-egy ház külső 
szépségét, rendezettségét. Ezzel is ösztönözni lehetne a város lakóit, hogy figyeljenek a 
környezetük szépítésére. Szerinte ki kellene dolgozni ennek a részleteit.  
 
Koncz Ferenc jó ötletnek tartja, át kell gondolni ennek a részleteit. Megköszöni a mai 
részvételt, további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.  
 
Tárgyalt napirendek:  

1. A Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
2. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása  
3. Szerencs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása  
4. A 2012. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása, valamint javaslat Szerencs 

város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadására  
5. A 2014. évi költségvetési koncepció 
6. Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítására, 

valamint a támogatásról szóló pályázat kiírása  
7. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2012. évi 

beszámolójának elfogadására  
8. Javaslat a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2012. évi beszámolójának 

elfogadására  
9. A városi főépítész tájékoztatója munkásságáról, céljairól  
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10. Egyebek  
11. Javaslat a 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás igénybevételére  
12. A településfejlesztési és településrendezési partnerségi egyeztetési eljárás 

szabályzatának elfogadása  
13. A 2023/11 hrsz-ú (volt cukorgyár irodaépület) ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítása  
14. Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történő szétválásának 

elhatározásáról szóló első elvi döntés jóváhagyásáról 
15. A Rákóczi Szövetség támogatása  
16. A Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetői jogának átadása  
17. A Rákóczi Iskola, valamint a Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító 

okiratának módosítása   
18. Különfélék  

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Barva Attila sk.      Koncz Ferenc sk. 
                         jegyző                                                                             polgármester                   

 
 
 
 
 

Dr. Korondi Klára sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


