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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.226-10/2013/IHO  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. május 31-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott nyilvános üléséről 
 

Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Heves János, 
Kiss Attila, dr. Korondi Klára, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Takács István képviselő 
 
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 
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  
Berecz Béla   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Vajtó Lászlóné   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Zemlényi Zoltán  - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Pallai Miklós   - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Hercsik István   - a Z.H.K. Kft. ügyvezetője 
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
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Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Szabó Lászlóné   - a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Derda Péterné   - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú  

   Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde igazgató-   
   helyettese   

Tóth István    - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője 
Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója  
Kovácsné dr. Bíró Orsolya - ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Kft. jogi képviselője 
Dr. Balatinácz Gábor   - ügyvéd, a Zempléni Z.H.K. Kft. jogi képviselője 
Görcsös Lajos   - r. alezredes, a Szerencsi Rendőrkapitányság képviseletében 
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Egeli Zsolt később érkezik, dr. Takács István igazoltan van távol. Javasolja, 
hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Bobkó Géza képviselő legyen, mellyel a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
93/2013. (V. 31.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 31-i testületi ülésének 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívóhoz 
képest az alábbi módosításokkal: javasolja napirendről levenni, ezért már a meghívóban sem 
szerepelt „Az egészségügyi alapellátás helyzete városunkban, különös tekintettel az orvosi 
ügyelet munkájára, az egészügyi reform után” című, valamint „Az egészségügyi alapellátás 
személyi feltételeinek áttekintése, ösztöndíj lehetősége tanulmányaikat folytató fiatalok 
részére” elnevezésű napirendi pontokat, tekintettel dr. Sütő Szilveszter városi főorvos egyéb 
irányú hivatalos elfoglaltságára és távollétére. Javasolja továbbá napirendről levenni a 
„talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására” vonatkozó előterjesztés 
megtárgyalását is. Viszont javasolja napirendre tűzni az országzászló újraállítására vonatkozó 
pályázat benyújtását, szintén pályázathoz kapcsolódóan  önerő igazolását, továbbá a Bocskai 
István Gimnázium működtetési jogának átadására vonatkozó javaslatot, a fogorvosi körzethez 
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kapcsolódó szerződés megtárgyalását, a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő 
feladatok ellátására vonatkozó javaslatot, a Borsodvíz Zrt. részvények értékesítésére 
vonatkozó javaslatot, a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-vel megállapodás megkötését, 
valamint a cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen megnevezésű 
előterjesztést. Javasolja, hogy a zárt ülésre tartozó napirendi pontot utolsóként tárgyalja a 
testület. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Zempléni Múzeum igazgatói pályázata 
vonatkozásában a pályázó nem kérte zárt ülés tartását.  
 
Meghívó: 
Szám: 80.226-10/2013/IHO 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Képviselő-testülete 

2013. május 31-én (pénteken) 
8,00 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.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 

értékelése  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző, Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

2.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Egyebek  
- a Z.H.K. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása 

Előadó: dr. Egeli Zsolt alpolgármester   
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Pályázati kiírás Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
- Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 

Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

- Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez  
Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Beszámoló az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről  
Előadó: Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója  

  
- Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú földrészletre  

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

- Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
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Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Vízkorlátozási Terv elfogadása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
- Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása  

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

 
- Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása  

Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

- Javaslat a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására  
Előadó: Majoros Miklósné, az Adóügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
Előadó: Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

- Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetésről  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  

 Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

- Javaslat a Zempléni Múzeum igazgatójának megbízására   
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
4.) Különfélék  

 
 
Javasolt napirend:  
 

1. A Z.H.K. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása  
2. Javaslat a Borsodvíz Zrt. részvények értékesítésére  
3. Vízkorlátozási Terv elfogadása  
4. Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése  
5. Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása  
6. Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 
7. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-vel együttműködési megállapodás megkötése  
8. Pályázati kiírás Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 

támogatására  
9. A III. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő hozzájárulás  
10. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetésről  
11. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 

értékelése  
12. Beszámoló az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről 
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13. Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása  
14. Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására  
15. Pályázati önrész igazolása  
16. Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 
17. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
18. Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú földrészletre  
19. Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása  
20. Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen  
21. Javaslat a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok ellátására  
22. Döntés a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetési jogának 

átadásáról  
23. Javaslat a Zempléni Múzeum igazgatójának megbízására  
24. Különfélék 
25. Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  

 
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás, más javaslat hiányában szavazásra bocsátja 
a javasolt napirendet, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
94/2013. (V. 31.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 31-i testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. A Z.H.K. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
2. Javaslat a Borsodvíz Zrt. részvények értékesítésére  

Előadó: Kiss Attila alpolgármester  
 

3. Vízkorlátozási Terv elfogadása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
4. Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése  

Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
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5. Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
6. Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 

Előadó: dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
7. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-vel együttműködési megállapodás 

megkötése  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  

 
8. Pályázati kiírás Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 

támogatására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
9. A III. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő 

hozzájárulás  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  

 
10. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetésről  

Előadó: Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
11. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 

átfogó értékelése  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző, valamint Sipos Attila, az Alapszolgáltatási 
Központ igazgatója  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
12. Beszámoló az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről 

Előadó: Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója  
 

13. Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása  
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
14. Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására  

Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens  
 

15. Pályázati önrész igazolása  
Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens  

 
16. Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 

Előadó: Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
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17. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
Előadó: Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
18. Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú 

földrészletre  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
19. Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása  

Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
 

20. Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen  
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  

 
21. Javaslat a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok 

ellátására  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  

 
22. Döntés a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetési jogának 

átadásáról  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  

 
23. Javaslat a Zempléni Múzeum igazgatójának megbízására  

Előadó: Koncz Ferenc polgármester, Király Judit közművelődési szakreferens  
Tárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
24. Különfélék 

 
25. Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálása  

(zárt ülés)  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  

 
 
 

1. A Z.H.K. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt 
Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. április 19. napján tartott taggyűlésen elhatározott kiválásos átalakulási 
folyamatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, a kiválási folyamatot támogató ún. első elvi döntés 
meghozataláról szóló taggyűlési határozathoz utólagosan hozzájárult. A képviselő-testület kötelezte a 
Polgármestert, hogy a kiválást véglegesen elhatározó társasági taggyűlést megelőzően a taggyűlési 
előterjesztési anyagokat terjessze a Képviselő testület elé.  
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Zempléni Z.H.K.  Kft. által megküldött és összeállított 
szétválási dokumentáció, valamint a Kft. által kért határozati javaslat szövege is. 
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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjenek, 
melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.  
 
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti dr. Balatinácz Gábort, és Kovácsné dr. Bíró Orsolyát, 
a Z.H.K. Kft. állandó jogi képviselőit, akik az első napirendi pont kapcsán vannak jelen az 
ülésen. Felkéri dr. Bobkó Gézát, ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel 
kapcsolatosan.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a több mint 76 
oldalas előterjesztést, illetve meghallgatták dr. Egeli Zsolt alpolgármester úr tájékoztatását is 
ez ügyben. A jövőt illetően voltak kérdései a bizottság tagjainak. Megtudták, hogy Felügyelő 
Bizottság és Tanácsadó Testület jön majd létre. Az utóbbi tagjai az önkormányzatok lesznek, 
a Felügyelő Bizottság tagjait pedig az ügyvezető javasolja majd. A vagyonmegosztás 
bonyolult kérdés, de megismerték az ezzel kapcsolatos álláspontot, így a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester megadja a szót a Z.H.K.  Kft. jogi képviselőjének.  
 
Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd: A jogalkotó számos változtatást eszközölt a 
közszolgáltatások területén, így a hulladékgazdálkodást illetően is. Alkalmazkodási kényszer 
van, mert az állam a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégeket preferálja e közszolgáltatás 
területén. Ebből adódóan 2013. december 31-től ezt a közszolgáltatást többségi tulajdonú 
önkormányzati cég láthatja el. Ezzel egyidejűleg nonprofit kft-vé kell alakulni. Ezen oknál 
fogva van a testület előtt a szétválásról szóló előterjesztés, amely alapján lesz egy 
önkormányzati ág, valamint egy szakmai befektetői ág. A szétválásnak vannak rendező elvei, 
ennek igyekeztek megfelelni ebben a struktúrában. A szorosan vett matematikai elveken túl 
igyekeztek olyan rendezési elvet is követni, hogy a szétválás pillanatától kezdve a 
közszolgáltatás maradéktalanul biztosított legyen. A szétválásnál javasolja, hogy a 
nyilvántartási értéket vegyék figyelembe az egyes eszközöket illetően, pl.: jármű, edényzet. 
Ez utóbbi esetben nullás értéken kapja meg az önkormányzat a teljes edényzetet. Az 
előkészítésben szakmai bizottság vett részt, és az egyeztetett véleményt fogalmazták meg a 
testület előtt lévő írásos anyagban. A jövőt illetően figyelembe kell venni a rezsicsökkentést, 
amely a lakosságnak jó, de az új struktúrának szembe kell majd vele néznie, mint 
bevételkiesés. A működés elképzelhetetlen lesz a technikai eszközök fejlesztése, és állami 
támogatás nélkül.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő: A szétválással mit fog érzékelni a lakosság, mennyivel lesz 
kevesebb a szemétdíj? 
 
Visi Ferenc képviselő szeretné, ha a szerződés nem volna gátja egy későbbi módosításnak.  
 
Heves János képviselő arra kíváncsi, hogy a 10%-os rezsicsökkentés hogyan fog megjelenni 
a lakossági díjfizetésben? A szétválás után hogyan áll fel a struktúra? Ha jól értette az 
elmondottakat, akkor a ZHK önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezet lesz. Mit fog 
csinálni a MENTÓ Kft. és a létrejövő BOHU Kft?  
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Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd: Az eddigi ZHK úgy épült fel, hogy volt egy szakmai 
befektető, ez a MENTÓ, és voltak az önkormányzatok körülbelül 50-50 %-os arányban. A 
szétválás után lesz a 100%-ban önkormányzati tulajdonú, továbbra is ZHK néven futó cég, és 
a MENTÓ Kft-ből alakuló BOHU maradványcég. A jogalkotó szerint, mint ahogyan azt már 
említette, a közszolgáltatást a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit szervezet 
végezheti, de ezen kívül viszont semmilyen más tevékenységet nem láthat el. Ezt azzal 
indokolják, hogy ne legyen keresztfinanszírozás. A jogalkotó szeretné, ha tisztán látható 
volna, hogy mi, mennyibe kerül. A jelenlegi ZHK lakossági és ipari szemetet is gyűjt. A 
szétválás után létrejövő ZHK viszont a törvény erejénél fogva ez utóbbit nem végezheti, ezért 
az ipari szemetet a BOHU fogja gyűjteni. A lakossági hulladékszolgáltatás hatósági díjas, 
tehát a jogalkotó megszüntette a szerződéses akadályokat, így az önkormányzatok már 
könnyebb helyzetben vannak, hiszen nem nekik kell a közszolgáltatás díját meghatározni. 
Kérdésként merült még fel, hogy e szétválás kapcsán mit fog érezni a lakosság. A 10%-os 
rezsicsökkentést mindenképpen, hiszen rendeletben szabályozták, hogy július 1-jétől ezt 
érvényesíteni kell, azonban a lakosság ezt csak a következő negyedéves számlákon fogja 
tapasztalni.  
 
Visi Ferenc képviselő szerint a rezsicsökkentés nagyon jó a családok számára, hiszen éves 
szinten 13. havi fizetést jelent. Lehet, hogy ez a cégeknek nem jó, de tapasztalata szerint ezen 
a területen mindig volt nyereség.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Hulladéksziget is működik a városban, ezzel kapcsolatban mi a 
jövőbeni elképzelés? 
 
Kiss Attila alpolgármester emlékeztet arra, hogy képviselő-testületi döntés alapján sem 
2011-ben, sem azt megelőző évben hulladékszállítási díjemelkedés nem történt. A város 
lakossága azt a díjat fizeti, amit 2011-ben. A növekményt 2012-re és 2013-ra az 
önkormányzat átvállalta. Az éven a ZHK elkövetett egy számítási hibát, és téves számlákat 
küldött ki a fogyasztókhoz. Ezzel kapcsolatban a lakosok körlevelet kaptak, hogy a 
helyesbítés a második negyedéves számlában lesz érzékelhető.  
 
Heves János képviselő arra kíváncsi, hogy a BOHU Kft. csak ipari szemét gyűjtésével fog 
foglalkozni, vagy lakosságival is, illetve még a lerakóhely üzemeltetésével is?  
 
Dr. Balatinácz Gábor ügyvéd megerősíti, hogy valóban téves számla ment ki a lakossághoz, 
amit helyesbíteni fognak. A BOHU cég fogja mindazon tevékenységet végezni, amelyet az 
önkormányzati tulajdonú cég nem végezhet a törvény rendelkezései szerint. A szelektív 
lakossági hulladékgyűjtés, a hulladéksziget az önkormányzati közszolgáltató dolga. Az ipari 
szelektív hulladékgyűjtés szabad üzlet tárgya, kivéve az önkormányzati cégnek, aki nem 
vállalkozhat ilyen típusú tevékenységre. A hulladéklerakóban nincs változás, mert az a 
MENTÓ-é volt és az is marad. Ide fogja az önkormányzati cég beszállítani a hulladékot. A 
hulladéklerakó is törvényben meghatározott díj alapján dolgozik majd. A hulladékudvar 
működtetése négy önkormányzat elhatározása volt, amelyben Szerencs egyedül maradt. Bízik 
abban, hogy a három önkormányzat beáll ebbe a vállalásba, mert akkor az új helyzetet 
teremtene. A hulladékudvar a ZHK támogatásával épült meg, melyet valakinek működtetnie 
kell. A cég az ott foglalkoztatott munkavállaló bérét kérte el, amely nagy teher az 
önkormányzat számára főleg úgy, hogy nem az eredeti szándéknak megfelelően lett 
szétosztva. Ebből egy vita alakult ki, de bízik abban, hogy sikerül feloldani az ellentétet.  
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Koncz Ferenc polgármester megköszöni a választ, és lezárja a napirendi pont vitáját. A cég 
azért találkozott szembe kemény önkormányzati fellépéssel, mert olyan szerződések kerültek 
napvilágra, és jutottak a tudomásukra, amely nem a MENTÓ hibájából, de az önkormányzat 
számára előnytelenek voltak, és olyan helyzetet teremtettek, amellyel már nem tudtak mit 
kezdeni, pl.: hulladékudvar, szemétszállító autók, edényzetek. A kemény fellépésük azért volt, 
mert az önkormányzatnak a város érdekeit kell védeni, és képviselni. Megköszöni a lakossági 
körlevelet, melyet a téves számlázás után kiküldtek a városban élők számára. Megerősíti, 
hogy a hulladékszállítási díjak kapcsán felmerülő különbséget az önkormányzat átvállalta a 
lakosságtól. A jövőt illetően, és ami általános problémát jelenthet, az egyedül élő, idős 
emberek hulladékszállítási díja, mert náluk nem termelődik hétről-hétre számottevő 
hulladékmennyiség. A felgyülemlett hulladékot minden héten, mindenhonnan el kell 
szállítani. Ennek költségei vannak, de meg kell próbálni a rendszert jogossá és igazságossá 
tenni. A továbbiakban szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: ZHK. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zempléni Z.H.K. Kft. által megküldött, a 
tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek, szétválási 
szerződés tervezetének, a kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. társasági 
szerződésének a tervezetének, a fennmaradó kft. alapító okiratának a tervezetének, az átalakulási 
számviteli dokumentumokat megvizsgáló független könyvvizsgáló jelentésének, a Zempléni Z.H.K. Kft. 
felügyelő-bizottságának, illetve eseti munkabizottságának véleménye és személyi javaslatának 
ismeretében hozzájárul, illetve egyetért a Zempléni Z.H.K. Kft. szétválással /kiválással történő 
átalakulásához.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és hozzájárul, hogy – a Cégbíróság bejegyzésétől függően – 
Szerencs Város Önkormányzata a kiválás eredményeként a társasági szerződés tervezetében 
meghatározott mértékű (korábbi üzletrész befektetésével egyező értékű) társasági részesedést 
szerezzen a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-ben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft a szétválási 
folyamatról döntő taggyűlésen az Önkormányzat nevében hozzájáruló, igen szavazatot közöljön, és a 
Képviselő-testület döntésének megfelelően a szétválási szerződés tervezetét, továbbá a Zempléni 
Z.H.K. Nonprofit Kft. társasági szerződése tervezetét az Önkormányzat nevében aláírja. 
 
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 döntést hozza:  
 
95/2013.(V.31.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: ZHK. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zempléni Z.H.K. Kft. által 
megküldött, a tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos vagyonmérleg és vagyonleltár 
tervezeteinek, szétválási szerződés tervezetének, a kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdonú 
nonprofit Kft. társasági szerződésének a tervezetének, a fennmaradó kft. alapító okiratának a 
tervezetének, az átalakulási számviteli dokumentumokat megvizsgáló független könyvvizsgáló 
jelentésének, a Zempléni Z.H.K. Kft. felügyelő-bizottságának, illetve eseti 
munkabizottságának véleménye és személyi javaslatának ismeretében hozzájárul, illetve 
egyetért a Zempléni Z.H.K. Kft. szétválással /kiválással történő átalakulásához.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és hozzájárul, hogy – a Cégbíróság bejegyzésétől 
függően – Szerencs Város Önkormányzata a kiválás eredményeként a társasági szerződés 
tervezetében meghatározott mértékű (korábbi üzletrész befektetésével egyező értékű) társasági 
részesedést szerezzen a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-ben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft a szétválási 
folyamatról döntő taggyűlésen az Önkormányzat nevében hozzájáruló, igen szavazatot 
közöljön, és a Képviselő-testület döntésének megfelelően a szétválási szerződés tervezetét, 
továbbá a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. társasági szerződése tervezetét az Önkormányzat 
nevében aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

2. Javaslat a Borsodvíz Zrt. részvények értékesítésére  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2011. december 31. napján hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 
melynek végrehajtásáról szóló kormányrendelet 2013. március 1. napjától alkalmazható. A hatályba 
lépett új rendelkezések alapjaiban reformálják meg a vízi-közműszolgáltatást. 
 
A Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén 130 településen végez ivóvíz-szolgáltatást, míg 77 településen 
szennyvíz-elvezetést, ezáltal 190.000 ember részére végez közszolgáltatást. A tulajdonosi kört 206 
megyében működő önkormányzat teszi ki.  
 
A hatályba lépett jogszabályi rendelkezések értelmében – a szolgáltatói jogosultság megerősítése 
végett – azon települési önkormányzatoknak, ahol a Zrt. szolgáltatást végez a tulajdonosi kör tagjaivá 
kell válniuk.  
 
Jelenleg négy települési önkormányzat kíván részvényt vásárolni (Felsőgagy, Prügy, Taktakenéz, 
Taktaszada). Mind a négy település „A” típusú részvényt kíván vásárolni 10.000 forint névértékben. 
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Jelenleg Szerencs tulajdoni aránya a társaságban 5,0937 %, mellyel a tulajdonosok rangsorában a 3. 
helyen áll. A részvényértékesítéssel pozíciónk nem változna, az értékesítendő részvények alacsony 
névértéke miatt. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1999. (IV. 
28.) helyi rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja értelmében értékhatárra való tekintet nélkül a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik gazdasági és közhasznú társaságban fennálló részesedések értékesítése. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek. Az előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalta. 
 
 
Kiss Attila alpolgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, illetve elmondja, mivel a négy 
település az 1990-ben megalakuló Borsodvíz közszolgáltatóhoz nem csatlakozott, elvesztette 
részvényeit, ezért kérelemmel fordultak Szerencshez. A szolgáltatónak akkreditáltatnia kell 
magát, de ezt csak akkor tudja gördülékenyen megtenni, ha valamennyi hozzátartozó 
településen jogszerűen szolgáltat. A Borsodvíz Zrt-nek több mint 200 tulajdonosa van. A 
három legnagyobb tulajdonos Encs, Tokaj, és Szerencs Város Önkormányzata. Szerencs 
5,1%-os tulajdonosi rész vagyonértéke 140 millió forintot jelent. Ebből a vagyonértékből 
kellene az önkormányzatnak most eladnia négy darab 10 ezer forintos részvényt.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Borsodvíz Zrt. részvények értékesítése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata – a Borsodvíz Zrt. előzetes hozzájárulására figyelemmel – értékesíti a 
Zrt.-nél meglévő és letétbe helyezett  „A” típusú részvényekből 40.000,-, azaz Negyvenezer forint 
névértékű részvényt, névértéken az alábbi önkormányzatok részére, a következőkben rögzített mértékek 
szerint: 
 
- Felsőgagy Község Önkormányzata (3837 Felsőgagy, Rákóczi u. 78.) részére 1 db 10.000 forint 

névértékű, 0000788 sorszámú részvényt, 
- Prügy Község Önkormányzata (3925 Prügy, Kossuth L. u. 3.) részére 1 db, 10.000 forint névértékű 

0000786 sorszámú részvényt,  
- Taktakenéz Község Önkormányzata (3924 Taktakenéz, Béke u. 9.) részére 1 db, 10.000 forint 

névértékű 0000787 sorszámú részvényt,  
- Taktaszada Község Önkormányzata (3921 Taktaszada, Kossuth u. 74.) részére 1 db, 10.000 forint 

névértékű 0000789 sorszámú részvényt. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Borsodvíz Zrt.  Igazgatóságát, hogy a részvényértékesítéshez az írásba 
foglalt hozzájáruló nyilatkozatot adja ki a Zrt. alapszabályának megfelelően.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a részvények adásvételi szerződését aláírja.  
 
A Képviselő-testület a döntést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §-ában foglaltak alapján hozta meg. 
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Határidő: 2013. június 30. 
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 döntést hozza:  
 
96/2013. (V. 31.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: Borsodvíz Zrt. részvények értékesítése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata – a Borsodvíz Zrt. előzetes hozzájárulására figyelemmel – 
értékesíti a Zrt.-nél meglévő és letétbe helyezett  „A” típusú részvényekből 40.000,-, azaz 
Negyvenezer forint névértékű részvényt, névértéken az alábbi önkormányzatok részére, a 
következőkben rögzített mértékek szerint: 
 
- Felsőgagy Község Önkormányzata (3837 Felsőgagy, Rákóczi u. 78.) részére 1 db 10.000 

forint névértékű, 0000788 sorszámú részvényt, 
- Prügy Község Önkormányzata (3925 Prügy, Kossuth L. u. 3.) részére 1 db, 10.000 forint 

névértékű 0000786 sorszámú részvényt,  
- Taktakenéz Község Önkormányzata (3924 Taktakenéz, Béke u. 9.) részére 1 db, 10.000 

forint névértékű 0000787 sorszámú részvényt,  
- Taktaszada Község Önkormányzata (3921 Taktaszada, Kossuth u. 74.) részére 1 db, 10.000 

forint névértékű 0000789 sorszámú részvényt. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Borsodvíz Zrt.  Igazgatóságát, hogy a részvényértékesítéshez az 
írásba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot adja ki a Zrt. alapszabályának megfelelően.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a részvények adásvételi szerződését aláírja.  
 
A Képviselő-testület a döntést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglaltak alapján hozta meg. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 
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3. Vízkorlátozási Terv elfogadása  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Borsodvíz Zrt. Vízkorlátozási Tervet készített arra az 
esetre, ha a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a szolgáltatási területen a jelentkező igényeknek 
megfelelő ivóvíz vízmennyiség biztosítására. 
A szoláltató által elkészített tervet jelen  előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a Vízkorlátozási Terv elfogadásáról dönteni szíveskedjenek, melyet előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság tárgyal.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy törvényi 
kötelezettségének tesz eleget a Borsodvíz Zrt., amikor elkészíti a Vízkorlátozási Tervet, és azt 
az önkormányzatoknak jóváhagyásra megküldi. A terv a korábbihoz hasonlóan 
háromfokozatú vízkorlátozási tervet tartalmaz. Az önkormányzatnak a lakosság értesítésében 
és az ellenőrzésben van feladata.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Vízkorlátozási Terv elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Borsodvíz Zrt. által készített Vízkorlátozási Tervet elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vízkorlátozási Tervben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: VFO osztályvezetője 
Határidő: folyamatos 
 
 
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 döntést hozza:  



 15 

97/2013. (V.31.) Öt. 
Határozat  
Tárgy: Vízkorlátozási Terv elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Borsodvíz Zrt. által készített Vízkorlátozási Tervet elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vízkorlátozási Tervben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: VFO osztályvezetője 
Határidő: folyamatos 
 
 

4. Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő 
kiegészítése 

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban Vszt.) alapján a korábban a 
BORSODVÍZ Zrt. cégtulajdonát képező víziközművek 2013. január 1 napjával az ellátásért felelős 
önkormányzatok tulajdonába kerültek, a  víziközmű-vagyon átvételéről az 53/2013. (II.28.) Öt. 
határozattal döntött a Képviselő-testület. A tulajdonjog változás miatt szükségessé vált az 
Önkormányzat és a BORSODVÍZ Zrt. között fennálló üzemeltetési jogviszony felülvizsgálata, 
módosítása. A Vszt. két használati jogcímet kínál fel, a vagyonkezelést és a bérletet.  A BORSODVÍZ 
Zrt. a víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítését kezdeményezi az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés kiegészítés tervezetében foglalt feltételekkel. A tervezet 7. 
pontja szerint a bérleti díj mértéke megegyezik az ellátásért felelőshöz rendelhető ellátási területen 
található felhasználóktól beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 5 % - ával. A döntés meghozatalánál 
kérem vegyék figyelembe, hogy a Vszt. alapján a vízikőzmű-fejlesztésért a bérleti-üzemeltetési 
szerződés fennállása alatt az ellátásért felelős, azaz ennek költsége a továbbiakban az 
Önkormányzatot terheli.    
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a víziküzmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítéséről dönteni 
szíveskedjenek, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti az előterjesztést. A Borsodvíz 
az átadott vagyon fejében bérleti díjat fizet. A Zrt. megkeresésében a bevételből származó díj 
után 5%-nyi bérleti díjra tett javaslatot. Tekintettel arra, hogy a rendszer pótlása a tulajdonos 
feladata, az 5%-os mérték viszont nem fedezné, a határozati javaslatban az ivóvíz 
szolgáltatásra eső bevétel tekintetében 20% mértéket javasol. A csatornahálózatnál viszont 
Szerencs esetében speciális a helyzet, mert a csatornahálózat egy részére évi 38 millió forint 
bérleti díjat kap az önkormányzat. A határozati javaslatban tehát azt fogalmazták meg, hogy 
38 millió forint+5%-nyi a csatornahálózatra eső árbevételből.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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Kiss Attila alpolgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy az előterjesztéssel kiküldött 
bérleti szerződés 7. pontja változott azzal, amit a határozati javaslat tartalmaz.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő: A víziközmű vagyon már volt testületi napirend. Akkor feltette a 
kérdést, hogy ki fogja viselni ennek a költségeit. Az hangzott el, hogy a bérbevevő. Itt pedig 
az van, hogy az önkormányzaté marad a működtetés költsége, illetve a fenntartási költség. 
Erre pedig, a feltételezések szerint kevés lesz az 5%. Az ellentmondás feloldását várja, 
hogyan is van ez valójában? Az önkormányzat a költségeit nem engedheti el, ezért rá kell 
tenniük azt az összeget, amely ezt fedezi. Azt nem tudja, hogy ez hány %-ot jelent, ehhez jó 
volna egy tapasztalati szám, hogy milyen értéket képvisel, és ennek alapján megállapítani a 
bérleti díj összegét.  
 
Koncz Ferenc polgármester felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy nem fogadták el az 5%-
ot, helyette a 20%-ot javasolják.  
 
(dr. Egeli Zsolt alpolgármester megérkezik, a testület létszáma 8 fő. )  
 
Kiss Attila alpolgármester: Fogalmi zavar van. Heves János azt mondta, hogy az 
önkormányzat fogja viselni a működtetés költségét. Ez nem így van, mert a működtetési 
költség az üzemeltetőé. A két fogalom összekeveredett. A rekonstrukció, a megújítás 
költségéről van szó? Korábban a közművagyont, amelyet január 1-jén az önkormányzat 
visszakapott, apportvagyonként volt jelen a Borsodvíznél. Erre nem fizettek korábban bérleti 
díjat, mert övék volt a vagyon, és számolt el amortizációt, vagy értékcsökkenést, és 
kötelességük volt a felújítás. Most, hogy az önkormányzathoz került a vagyon, és most már itt 
számolnak el amortizációt, kötelezettségként jelenik meg a vagyon felújítása. Erre kínálta a 
Borsodvíz Zrt. az árbevétel 5%-át. Egy vízhálózat esetében az 5% 7 millió forintot jelentene, 
de ebből nem lehet 20, vagy 100 év alatt sem felújítani a vagyont. Ezért emelték meg az 5%-
ot 20%-ra, ami jelenlegi vízárat tekintve megközelíti a 25 millió forintot éves szinten. 
Szennyvíz esetében jól jár az önkormányzat, mert a jelenlegi bérleti díj 30%-os bérleti díjat 
feltételez, plusz rátesznek még 5%-ot azután a vagyonelemek után, amelyek nem bérbe voltak 
adva a Borsodvíz Zrt-nek, hanem apportként volt jelen, és amit most szintén visszakapott az 
önkormányzat. Olyan tájékoztatás nem hangzott el, hogy az önkormányzat viselné a 
működtetést. Ez egy fogalmi félreértés volt, mert az mindenkor az üzemeltető feladata. 
Viszont január 1-jétől az önkormányzat köteles a rendszeres felújításról, megújításról, 
rekonstrukcióról gondoskodni. A határozati javaslatban megjelölt 20%, sajnos még nem 
biztos, lehet több, vagy kevesebb is attól függően, hogy a Magyar Energiahivatal mit hagy 
jóvá. A víziközmű törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírja, 
hogy 15 évre szóló ún. gördülő rekonstrukciós tervet kell bemutatnia az üzemeltetőnek, és a 
közműtulajdonos önkormányzatnak közösen. Ennek a végrehajtására útmutatást várnak a 
szolgáltatók, hogy mit kell ennek tartalmaznia. A Borsodvíz Zrt. már tett egy javaslatot az 
Energia Hivatalnak határidő előtt, hogy milyen rekonstrukciókat végezne el az egyes 
településeken. Az Energia Hivatal vizsgálni fogja, hogy a felajánlott bérleti díj elegendő lesz-
e arra, hogy belátható időn belül megújíthassa az önkormányzat a víziközmű vagyont. Ha nem 
megfelelő, akkor új szerződéskötésre fog utasítani. Hangsúlyozza, az a szándéka a Borsodvíz 
Zrt-nek, hogy a jelenlegi bérleti jogviszonyt egy éven belül átalakítsa vagyonkezelési 
szerződéssé. A jogszabály lehetőséget ad nemcsak a bérleti jogviszonyra, hanem a 
vagyonkezelési jogviszonyra is. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási szabályozás még nem 
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jelent meg, pillanatnyilat bérleti jogviszonyra vonatkozó szerződéskötésre kerülhet sor, amely 
mint már említette át fog alakulni vagyonkezelési jogviszonnyá.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Borsodvíz Zrt. között létrejött víziközmű üzemeltetési 
szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:  
A csatorna hálózatra eső bérleti díj mértéke a hatályban lévő üzemeltetési szerződésben rögzített 
2011. január 01. - 2021. augusztus 31-ig terjedő időtartamra megállapított 38.000.000.- Ft/év bérleti 
díjon felül, 2021. augusztus 31-ig az ellátási területen a felhasználóktól a csatornahasználatra 
beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 5%-a. 
Az ivóvíz hálózatra eső bérleti díj mértéke ellátási területen található felhasználóktól az ivóvíz-
szolgáltatásra beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 20%-a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
98/2013. (V. 31.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Borsodvíz Zrt. között létrejött víziközmű 
üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítéséhez az alábbi feltételekkel 
járul hozzá:  
A csatornahálózatra eső bérleti díj mértéke a hatályban lévő üzemeltetési szerződésben 
rögzített 2011. január 01. - 2021. augusztus 31-ig terjedő időtartamra megállapított 
38.000.000.- Ft/év bérleti díjon felül, 2021. augusztus 31-ig az ellátási területen a 
felhasználóktól a csatornahasználatra beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 5%-a. 
Az ivóvíz hálózatra eső bérleti díj mértéke ellátási területen található felhasználóktól az 
ivóvíz-szolgáltatásra beszedett tárgyévi nettó szolgáltatási díj 20%-a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban Vszt.) alapján a korábban a 
BORSODVÍZ Zrt. cégtulajdonát képező víziközművek 2013. január 1. napjával az ellátásért felelős 
önkormányzatok tulajdonába kerültek. Tekintettel arra, hogy a vagyonkiadás a Vszt. alapján 
ingyenesen történt, a BORSODVÍZ Zrt. saját vagyoná rendkívüli mértékű vagyonvesztés következett 
be, erre tekintettel a társaság a jegyzett tőke leszállítását kezdeményezi a jelenlegi 2.793.670.000.- Ft-
ról 1.396.835.000.- Ft-ra.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkénjének leszállításáról dönteni szíveskedjenek, melyet 
előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.    
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy az előterjesztés 
kapcsolódik az előzőekben tárgyalt napirendi ponthoz. Tekintettel arra, hogy a víziközmű 
vagyon visszakerült az önkormányzathoz, a Borsodvíz Zrt. jelentős vagyonvesztést könyvelt 
el. Ebből adódóan a jegyzett tőkéjét le kívánja szállítani, és ehhez kéri az önkormányzat 
hozzájárulását.  
 
Kiss Attila alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 29-én volt a Borsodvíz 
Zrt-nek egy közgyűlése, ahol minden jelenlévő megszavazta az alaptőke leszállítását.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének 2.793.670.000.-Ft-ról 1.396.835.000.- Ft-ra 
történő leszállítását elfogadja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
99/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület a Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének 2.793.670.000.-Ft-ról 1.396.835.000.- 
Ft-ra történő leszállítását elfogadja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
(Kiss Attila alpolgármester távozik a teremből, a testület létszáma 7 fő)  
 
 

6. Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője levélben kereste meg Szerencs város polgármesterét a 
térfigyelő rendszer hatékony működtetése érdekében. 
 
A városban működő térfigyelő rendszer végpontja a Szerencsi Rendőrkapitányságon van kiépítve. A 
végponton idáig nyugállományú rendőrök, mint polgárőrök felügyelték díjazás ellenében a 
kamerarendszert. A közeljövőben a Szerencsi Rendőrkapitányság élő erős őrzését technikai védelem 
váltja fel, amelynek bevezetését követően a rendőrségi objektumba felügyelet nélkül polgári személyek 
nem léphetnek be. 
 
Egy korábbi testületi ülésen már felmerült annak igénye, hogy a térfigyelő rendszer végpontján aktív 
rendőr lásson el felügyeletet, amelynek jogszabályi és adatvédelmi háttere is biztosított. A rendszer 
ilyen formában történő működtetéséhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása, hiszen a 
technikai és a személyi feltételrendszer adott, de a zökkenőmentes működtetés érdekében az aktív 
rendőrök megbízási díjának fedezetét rendelkezésre kell bocsátani. 
 
A rendőri felügyelet az előzetes számítások szerint többletköltséget nem jelent, mivel a korábban 
megbízási szerződés keretében foglalkoztatott nyugállományú rendőrök díja fedezné ezt a költséget. 
Szerencs Város Önkormányzata támogatás formájában bocsátaná rendelkezésre ezt az összeget, 
melyet kizárólag a Szerencsen működő térfigyelő rendszer felügyeletében résztvevő személyek 
bérezésére lehetne fordítani, azzal hogy munkájukról az éves rendőri beszámoló keretében kötelesek 
tájékoztatót adni, valamint a fel nem használt támogatási összeggel az Önkormányzat irányában a 
rendőrségnek el kell számolni. 
 
A hatékony együttműködés érdekében szükséges egy együttműködési megállapodás megkötése, amely 
leszabályozza a támogatás nyújtásának feltételeit, valamint a felhasználásról szóló tájékoztató és 
elszámolás módját. 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
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Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti Görcsös Lajos alezredest, a Szerencsi 
Rendőrkapitányság képviselőjét, és felkéri, hogy az írásos előterjesztéshez tegyen szóbeli 
kiegészítést.  
 
Görcsös Lajos alezredes ismerteti, azért szükséges a térfigyelő rendszer átalakítása, mert 
megváltozott a rendőrség objektumvédelmi viszonya. Korábban nyugdíjas rendőrök végezték 
a térfigyelésből adódó feladatokat, de az új szabályozás szerint nem lehetséges, hogy a 
rendőrség területére civilek felügyelet nélkül bejárjanak. Ennek okán kérték a változtatást 
mindamellett, hogy szeretnék, ha térfigyelő rendszer központja adatvédelmi szempontból 
továbbra is a rendőrségen legyen. Így a kollégák a szabadidő terhére üzemeltetni tudnák a 
rendszert, és így állna rendelkezésükre leghamarabb információ egy-egy cselekmény, 
esemény bekövetkezésekor.   
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a fenntartási 
költségek ez esetben nem változnak, illetve megjegyezte a bizottság, hogy jó volna a rendszer 
további bővítése is. A város közbiztonsága miatt fontos, hogy a térfigyelő rendszer továbbra is 
működjön. A bizottság egyhangúlag javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Tudomása szerint a környező településeken polgárőrök, 
vagy önkormányzati dolgozók üzemeltetik a rendszert. Ez a megoldás az itteni rendszerhez 
képest milyen hatásfokkal működik, mennyire segíti a rendőrség munkáját? A szerencsi 
polgárőrség is bejelentkezett a térfigyelő rendszer üzemeltetésére tekintettel az előbb már 
említett példára. Mivel a szabályozás miatt a rendőrség objektumába nem léphet be civil, így 
tehát polgárőr sem, függetlenül ettől támogatni kell a polgárőrség munkáját, akik megyei 
szinten is elismerést érdemeltek ki.  
 
Visi Ferenc képviselő szerint a nyugállományból visszakerülő rendőröket lehetne 
foglalkoztatni a térfigyelő rendszerek működtetésében. Arra kíváncsi, hogy a jogszabály 
lehetővé teszi-e, hogy a polgárőrök bekerüljenek a rendőrség állományába, és négy, vagy hat 
órás foglalkoztatásban kezeljék a rendszert? 
 
Dr. Gál András képviselő arról érdeklődik, nem jelent-e problémát a rendőrségi 
feladatellátásban, ha 2-3 embernek a térfigyelő rendszer kezelése lesz majd a feladata?  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő arra kíváncsi, hogy az aláírandó szerződés milyen hatályú?  
 
Heves János képviselő úgy értette a szóbeli kiegészítésben, hogy a rendőrök nem az aktív 
munkaidő, hanem a szabadidő terhére vállalják a rendszer működtetését. Ez nyilván plusz 
jövedelmet jelent majd a kezelők számára. Véleménye szerint nem kellene a civil szféra felé 
elvinni ezt a szolgáltatást, hanem hagyni kell a rendőrség kezelésében, hiszen ez volna 
mindenki számára a legmegnyugtatóbb. Szerinte ez csak előrébb viszi a rendőrség 
hatékonyságát, és teljes mértékben támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester lezárja a napirendi pont vitáját. Egyetért Heves Jánossal. A 
környéken valóban van pár település, ahol nincs rendőrség, kapitányság, illetve olyan hely, 
ahová hivatalosan be lehetne kötni a rendszert, ezért kezeli a polgárőrség. Itt viszont 
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megfelelően működő rendőrkapitányság van. Kérdésként merült fel, hogy lehet-e a kamerák 
számát bővíteni. Ezt már megtették, 36 kamera van a városban, kvázi be van kamerázva a 
város. Véleménye szerint az a legmegfelelőbb, ha a rendőrség végzi a térfigyelési feladatokat. 
Egyetért Egeli Zsolttal, hogy a szerencsi polgárőrség remekül végzi a feladatát, és 
példamutatóan működnek együtt a rendőrséggel is.  
 
Görcsös Lajos alezredes a kérdésekre válaszolva úgy gondolja, az a legmegfelelőbb 
biztonságtechnikai szempontból, ha a kamerarendszer a rendőrségen van, mert egy-egy 
cselekmény, esemény bekövetkezésekor közvetlenül információhoz, adatokhoz jutnak, a 
leggyorsabb a reagálási idő, amely előmozdítja nyomozás érdekeit. Nagyon tisztelik a 
polgárőröket, és véleményük szerint a szerencsi szervezet nagyon jól végzi a feladatát. Mint 
már említette a megváltozott objektumvédelmi szabályozás megváltozása miatt, nem 
kezelhetik a rendszert. Visi Ferenc kérdésére válaszolva elmondja, hogy volt nyugdíjas 
kollégák felügyelték eddig a rendszert, akik rendelkeznek ennek megfelelő 
rendőrigazolvánnyal, de a megváltozott szabályozás szerint már őket sem felelnek meg az új 
előírásoknak. A közterületekről nem von el rendőrt az üzemeltetés, mert mint ahogyan azt 
említette, a szabadidő terhére fogják a feladatot ellátni.  
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy a szerződést egy évre kötik. További kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságot        bruttó 
3.468.000 forint összegű támogatásban részesíti, azzal, hogy a támogatás összegét kizárólag a 
Szerencsen üzemelő térfigyelő rendszer  végpontján felügyeletet ellátó, Szerencsi 
Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő, aktív rendőri állomány díjazására fordítható. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, továbbá utasítja a 
Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a költségvetés módosítása során jelen rendelkezés 
figyelembevételével járjon el.   
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 
              Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 
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 döntést hozza:  
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100/2013.(V.31.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányságot        
bruttó 3.468.000 forint összegű támogatásban részesíti, azzal, hogy a támogatás összegét 
kizárólag a Szerencsen üzemelő térfigyelő rendszer  végpontján felügyeletet ellátó, Szerencsi 
Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő, aktív rendőri állomány díjazására fordítható. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, továbbá 
utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a költségvetés módosítása során jelen rendelkezés 
figyelembevételével járjon el.   
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 
              Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 
 

7. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-vel együttműködési megállapodás 
megkötése  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatait közfoglalkoztatás keretében 
segíti, végzi, melynek megvalósítása érdekében részese a közmunkaprogram során meghirdetésre 
kerülő pályázatoknak.  
 
A közfoglalkoztatásba bevont polgárok jelentős hányadának foglalkoztatása a Szerencsi Városgazda 
Nonprofit Kft. bevonása mellett történik. Az önkormányzat nyújtja be a pályázatokat, bonyolítja le az 
ahhoz kapcsolódó elszámolásokat, közbeszerzési eljárásokat. A programban résztvevők felett 
munkáltatói jogot gyakorol. A munkamenet megszervezéséről, a munka – és balesetvédelmi előírások 
betartatásáról a társaság gondoskodik.  
 
A jogszabályi rendelkezések betartása, valamint az esetleges feladatmegosztásból eredő konfliktusok 
elkerülése végett ajánlott a megállapodás írásba foglalása. A határozati javaslat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás tartalmazza a közétkeztetési célokat szolgáló konyhán fel nem használt 
zöldségek értékesítéséből származó bevétel felhasználására vonatkozó előírásokat. Ennek értelmében 
az értékesítést a termelő társaság végzi, az abból szerzett bevételt a társaság kizárólag a program 
során keletkezett többletkiadásai fedezésére fordíthat. A társaságot a befolyt összeg felhasználásáról 
elszámolási, a közmunkaprogram megvalósítása érdekében végzett tevékenységéről beszámolási 
kötelezettség terheli az önkormányzat irányában.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek. 
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(Kiss Attila alpolgármester visszajön a terembe, a testület létszáma 8 fő.)  
 
Dr. Sável Katalin aljegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy az együttműködési megállapodás megkötése 
adminisztratív kötelesség, amelynek most eleget kívánnak tenni.  
 
Heves János képviselő: A elmúlt évi beszámoló kapcsán megkérdezte, hogy mennyi bevétel 
származott a közmunkában megtermelt növényekből. Akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy 8 
millió forint. Arra viszont nem kapott választ, hogy mekkora a költségráfordítás. Szeretne 
erről egy kimutatást kapni írásban.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ők is folyamatosan tanulnak, ennek egyik lépése az 
együttműködési megállapodás, hiszen tavaly volt először példa arra, hogy termelés folyt. 
Egyetért a kéréssel a kimutatást illetően.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő támogatja az együttműködési megállapodás megkötését, hiszen 
mind jogilag, mind gazdaságilag tiszta viszonyokat teremt. Támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Dr. Gál András képviselő elismerését fejezi ki a Városgazda Kft. munkájához, példaértékű a 
cég és az intézmények kapcsolata, mindenben segítségükre vannak.  
 
Visi Ferenc képviselő szerint, ha van rá mód, még több területet kell bevonni a 
mezőgazdasági munkába, mert több lehetőséget biztosít a munkavállalók számában, illetve a 
bevételeket illetően.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzat és cégei óriási erőfeszítéseket tesznek a 
munkához juttatás érdekében. A Kft-k nagyon szűkös anyagi keretek között látják el a 
feladatukat, de úgy gondolja, hogy a közmunkában elvégzett munka minősége dicséretre 
méltó. Az éven elkezdik majd a járdák felújítását, és térkövek lerakását.  
 
Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy tavaly 
még csak tanulták a START közmunka programot, de az idén úgy látja, hogy nagyon jó 
feltételekkel írták ki újra ezt a pályázatot. Ismerteti, hogy eddig két területet ültettek be Kiss 
Attila alpolgármester felajánlásából akáccsemetékkel. Készülnek a fatüzelésre történő 
átállásra mind a telephelyen, mind a kertészetben. Úgy gondolja, 4-5 év múlva már 
kitermelhető lesz a tűzifa. A megtermelt mezőgazdasági termékekből csak azok értékesítésére 
kerül sor, amelyet a Városüzemeltető Kft. nem használ fel, tehát a plusz mennyiséget 
értékesítik, mert úgy gondolja, semmi nem mehet kárba. A Kormány megállapodott a 
TESCO-val, hogy az ilyen módon megtermelt árut kötelesek átvenni a termelőktől.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A városban pár nappal ezelőtt bejárást tartott a polgárőrséggel. 
Vannak olyan  üresen  álló  porták,  amelyek  rendezést  igényelnek,  ezért  kéri a  Városgazda  
Kft-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a polgárőrség képviselőjével a címeket illetően, és vágják 
ki az ott lévő elburjánzott növényeket, mert azokkal egy egész telet ki lehet fűteni, például a 
melegházakban. Kéri, hogy azok előtt a porták előtt is tegyenek rendet, ahol nem élnek. 
Amennyiben jogilag lehetőség van rá, az udvarokba is be kell menni, és a veszélyes 
állapotokat meg kell szüntetni. Elmondja továbbá, hogy a virágosított részektől függetlenül is 
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rendbe kell tenni a járdaszigeteket, illetve a temetőt is. Ezeket a munkákat a lehető 
legrövidebb időn belül el kell végezni.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester ismerteti, hogy ő vett részt a TESCO évnyitó értekezletén. A 
város honlapján is megtalálható az a dokumentum, amelyben az áruház pontosan leírja, mit 
vár el a beszállítóktól, illetve jelentkezési lapok is letölthetőek, vagy a hivatalban fellelhetők. 
A Szerencsi Televízió legutóbbi adásában finoman megrótta a várost, hogy a közterületei 
milyen állapotban vannak. Másnapra levágták azt a bizonyos bemutatott területet, amiben az a 
szép, hogy magánterület, és nem közterület. Mivel a polgár nem tudja levágni a gazt 
valamilyen okból, kérte a Városgazda Kft. segítségét, melyet megkapott. Ez úgy lett beállítva, 
hogy a város mennyire gondatlan gazdája a közterületeinek, például a pincék előtti 
területeknek. A Csokoládé Fesztivál tiszteletére csak azért vágják le a pince előtti területet a 
Városgazda Kft. munkatársai, mert a gondos gazdák ezt valamiért nem teszik meg, pedig az ő 
kötelezettségük volna a pince előtti és feletti terület rendezése. Szeretné, ha mindenki úgy 
érezné, hogy van kötelessége. A városban a kommunális adóból befolyó 30 millió forinttal 
szemben csak a közvilágítás 40 milliós költséget jelent, tehát a befizetett adóból a zöldfelület 
rendbentartására egyetlen fillér sincs. Akinek kötelezettsége van, kéri, hogy működjön közre 
ebben a feladatban. Lehet hangulatot kelteni, közelednek a választások. El lehet mondani, 
hogy minden rossz, semmi nem jó. Senki nem állítja, hogy itt minden tökéletes, de a tényeket 
illetően kérdezzék meg a földtulajdonost is. Ezek mostanában nem lényeges kérdések, csak 
az, hogy el lehessen mondani, hogy itt semmi nem jó, semmi nem működik.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint, az, hogy itt semmi nem jó, a legnagyobb rosszindulattal 
sem mondható, de persze tudja, hogy a sajtónak vannak olyan részei, amelyek teljesen 
függetlenek a tényektől. De ezt már megszokták. Az a világ, amelyben ő mozog, pontosan 
ilyen, ehhez hozzá kell szokni. Ő maga is úgy látja, hogy bizonyos területeken komoly 
hangulatkeltés folyik. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás megkötése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szerencs Város Polgármesterét, hogy a Szerencsi Városgazda 
Nonprofit Kft-vel a közfoglalkoztatás során keletkező feladatok megosztására vonatkozó 
együttműködési megállapodást - mely a határozat mellékletét képezi - aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
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101/2013. (V.31.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás megkötése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szerencs Város Polgármesterét, hogy a Szerencsi 
Városgazda Non-profit Kft-vel a közfoglalkoztatás során keletkező feladatok megosztására 
vonatkozó együttműködési megállapodást - mely a határozat mellékletét képezi - aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 

8. Pályázati kiírás Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 
támogatására  

 
Előterjesztés: 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26. napján tartott testületi ülésén 
elfogadta a Szerencs városban Székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatásáról szóló 12/2012. 
(IV.26.) rendeletét. A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a pályázatot minden év május 31. napjáig 
írja ki a Képviselő-testület. A 2013. évre vonatkozó költségvetésben erre a célra 1500 eFt került 
elfogadásra. A pályázatok benyújtási határidejét kérem 2013. július 1. napjában meghatározni. 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével a pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot 
megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző szóbeli kiegészítést nem fűz az írásos előterjesztéshez, csupán 
ismerteti annak tartalmát.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati 
javaslatban szereplő május 31-i dátumot javasolja június 1-re módosítani, és egyhangúlag 
támogatják a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő arra kíváncsi, hogy tavaly volt-e igénylő, mert nem hallottak erről 
tájékoztatást.  
 
Koncz Ferenc polgármester kéri a jegyzőt a tájékoztatás megtételére.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő szerint, ha már tudni lehet, hogy mely civil szervezetek 
pályáznak és pályáztak tavaly, akkor lehetőség szerint támogassák az újakat. Csak akkor 
kapjon ugyanaz a civilszervezet támogatást, ha nincs más pályázó, hogy minél több szervezet 
részesüljön ebből a támogatásból.  
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Koncz Ferenc polgármester szerint a meghatározott célok a fontosak, de az 
önkormányzatnak ügyelnie kell arra, hogy a legszélesebb körben legyenek lehetőségek.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: Ez most rendeletmódosítás, vagy javaslat? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Javaslat.  
 
Kiss Attila alpolgármester: Módosítani nem olyan egyszerű, hiszen rendeletről van szó, és a 
rendeletalkotásnak, illetve módosításnak külön szabályai vannak. A módosítás előkészítést 
igényel, melyről csak a következő ülésen dönthetnek. Ha pedig a következő ülésen döntenek, 
akkor mulasztanak, mert nem tartják a rendeletben meghatározott május 31-i határidőt. 
Szerinte maradjanak az eredeti rendeletnél és hirdessék meg a pályázatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Most csak a pályázat kiírásáról van szó.  
 
Dr. Barva Attila jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy először a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatáról kell dönteni, tehát arról, hogy a pályázat kiírásának határidejét 
módosítsák június 1-re. Ismerteti, hogy a most meghozott döntésnek megfelelően még a mai 
napon meg tudják hirdetni a pályázatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. 
Aki azzal ért egyet, hogy ne módosítsanak a pályázat kihirdetésének időpontján, az „igen”-nel 
szavazzon.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elveti a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatásáról szóló 2013. évi 
pályázat kiírása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (IV.26.) rendeletében foglalt 
felhatalmazás alapján – az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – 
megtárgyalta és elfogadta Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatásáról 
szóló 2013. évi pályázat kiírására tett javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2013. július 1. 
Határidő: a pályázat kiírására:          2013. május 31. 
Felelős:       jegyző 
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 SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntés hozza:  
 
102/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatásáról szóló 2013. 
évi pályázat kiírása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (IV.26.) rendeletében foglalt 
felhatalmazás alapján – az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslatát figyelembe véve – 
megtárgyalta és elfogadta Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 
támogatásáról szóló 2013. évi pályázat kiírására tett javaslatot.  
 
A pályázat benyújtási határideje:     2013. július 1. 
 
Határidő: a pályázat kiírására:          2013. május 31. 
Felelős:       jegyző 
 
 

9. A III. számú fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő 
hozzájárulás  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Brugoviczky Zsolt Béla levélben tájékoztatott róla, hogy a III. számú fogorvosi körzet működtetési 
jogát megvásárolta. Megkeresésében kérte az adásvételi szerződés jóváhagyását, valamint azt, hogy a 
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződést vele kössön az Önkormányzat. 
 
Dr. Brugoviczky Zsolt Béla (pecsétszám: 70312) a Képviselő-testület 2012. július 27. napján hozott 
határozatában kapott felhatalmazás alapján, helyettesítés keretében látja el a III. számú körzetben a 
fogorvosi alapellátási feladatokat. A területi ellátási kötelezettséggel működő, 050098216 számú 
vegyes fogorvosi praxisjogot jogszabályban meghatározott feltételek szerint legfeljebb egy évig 
folytathatta, ezért igyekezett a vételi szándékát a rendelkezésre álló időn belül realizálni, hiszen a 
Tisztelt Képviselő-testület előtt, a 2012. július 27. napján tartott ülésen ígérvényben rögzítette, hogy a 
további feladat-ellátáshoz szükséges gazdasági és jogi környezetet egy éven belül megteremti. 
 
A szerződéskötésre irányuló szándék kinyilvánítása az önkormányzat részéről feltétele annak, hogy 
kérelmező a további engedélyeket beszerezhesse, illetve az OEP-nél a szerződés megkötését 
kezdeményezhesse. 
 
A praxis átadás-átvételének hatálya – a Képviselő-testület pozitív döntése esetén – 2013. július 1. 
napja. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a 
határozatot meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző ismerteti az előterjesztést, és kéri a testület döntéshozatalát.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő arra kíváncsi, hogy marad-e a rendelő a Rákóczi Iskolában, vagy 
elkerül onnan?  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A szerződést követően jelent-e további kötelezettséget az 
önkormányzatnak, például rendelő biztosítása, vagy olyan szerződési feltétel is megszületik, 
hogy a továbbiakban nem köteles az önkormányzat rendelőt biztosítani a III. fogorvosi körzet 
számára?  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Szakmai visszajelzések alapján jó döntés volt Brugoviczky Zsolt 
megbízása. Az önkormányzati kötelezettséget illetően elmondja, mivel területi 
kötelezettséggel bíró körzetről van szó, ez a kötelezettség nem szűnt meg, jogszabály írja elő. 
Az más dolog, ha a doktor úr, mint ahogyan azt felajánlotta, ingatlant vásárol, és majd ott fog 
rendelni. Az ÁNTSZ augusztus 31-ig adott a fogorvosnak engedélyt arra, hogy a jelenlegi 
helyen rendeljen. A tárgyalások során ezt a kérdést tisztázni kell. Amennyiben a rendelő 
kérdése nem oldódik meg, akkor az önkormányzat felelőssége fennáll.  
 
Koncz Ferenc polgármester többször tárgyalt Brugoviczky úrral, aki arról tájékoztatta, hogy 
folyamatban van az ingatlanvásárlása Szerencsen, de lehet, hogy időközben már megtörtént a 
vétel. A doktor úr saját rendelőt szeretne kialakítani. A továbbiakban szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: III. sz. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő hozzájárulás                                                                           
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. szám alatti telephelyen működő 
III. számú fogorvosi körzet alapellátási tevékenység működtetési jogának adásvételéhez, melynek 
következtében a praxisjogot Dr. Brugoviczky Zsolt Béla fogorvos (pecsétszám: 70312) szerzi meg.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nevezett az alapellátási feladatokat társas jogviszonyban, 
közvetlen OEP-finanszírozással kívánja ellátni. 
 
Képviselő-testület kijelenti, hogy Dr. Brugoviczky Zsolt Bélával feladat-ellátási szerződést kíván kötni, 
melynek tárgya a III. számú fogorvosi körzetben a fogorvosi alapellátási feladatok ellátása. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A feladat-ellátási szerződés 
hatályba lépésének napja: 2013. július 1.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
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SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntés hozza:  
 
103/2013. (V.31.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: III. sz. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő hozzájárulás                                                                           
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. szám alatti telephelyen 
működő III. számú fogorvosi körzet alapellátási tevékenység működtetési jogának 
adásvételéhez, melynek következtében a praxisjogot Dr. Brugoviczky Zsolt Béla fogorvos 
(pecsétszám: 70312) szerzi meg.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nevezett az alapellátási feladatokat társas 
jogviszonyban, közvetlen OEP-finanszírozással kívánja ellátni. 
 
Képviselő-testület kijelenti, hogy Dr. Brugoviczky Zsolt Bélával feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni, melynek tárgya a III. számú fogorvosi körzetben a fogorvosi alapellátási 
feladatok ellátása. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A feladat-ellátási 
szerződés hatályba lépésének napja: 2013. július 1.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 

10. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetésről  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 18.) EMMI rendelet (továbbiakban:R.) 
alapján a települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek az állami költségvetésből. 
 
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzat 2013. június 17. és 2013. augusztus 30. közötti 
időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítsa a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. Az 
alapanyagot a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben mezőgazdasági őstermelőtől, 
kistermelőtől vagy mikrovállalkozástól kell beszerezni vagy önként vállalt önkormányzati feladat 
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körében kell megtermeltetni. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 
legfeljebb 440 forint.  
 
Amennyiben a település leghátrányosabb helyzetű valamennyi rászoruló gyermek, míg hátrányos 
helyzet esetén a rászoruló gyermekek 50 %-a erejéig önerő nélkül részesül vissza nem térítendő 
támogatásban. Szerencs a R. melléklete szerint nem minősül e két kategóriába tartozó településnek, 
így csak a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legfeljebb 25%-a után részesülhet 
támogatásban önerő nélkül. 
 
A határidő az igények felmérésére 2013. május 10., az igénylés elektronikus úton történő benyújtására 
2013. május 16., postára adásra 2013. május 17. A határidő jogvesztő. 
 
Szerencsen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermekek száma 419 fő. Az 
igényfelmérés eredményeként 104 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek 
részére önerő nélkül vállalható a nyári gyermekétkeztetés. 
 
Szerencs Város 2013. évi költségvetésében szociális nyári gyermekétkeztetésre előirányzatot nem 
terveztünk. 
A R. szabályai értelmében az elbírálássorán előnyösebb helyzetbe kerül az az önkormányzat, amely az 
étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek számára, amelynek 
megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja.  
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet, hogy a támogatás iránti igényünket határidőben 
benyújtottuk. A támogatási adatlaphoz csatoltuk a hátrányos helyzetű gyermekek számára szabadidős 
programok biztosításának vállalásáról szóló nyilatkozatot. 
 
Az étkeztetés biztosítása a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. feladata, a lebonyolításban az 
ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkatársai közreműködnek.  
 
A települési önkormányzatot megillető támogatás mértékéről a gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter 2013. június 6. napjáig dönt. 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Kérem, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló nyilatkozatot szíveskedjék tudomásul venni. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az alapanyagok 60%-át helyi 
kistermelőktől kell beszerezni. A bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről 
 
Szerencs Város Önkormányzata elfogadja a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatást, és 
egyetért azzal, miszerint a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 18.) 
EMMI rendelet alapján az állami költségvetésből a település támogatást igényel. 
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Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   -     polgármester - a támogatási szerződés megkötéséért 

- Pénzügyi, valamint az Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője – a pályázat   
benyújtásával és az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért 

- Alapszolgáltatási Központ Igazgatója és a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
ügyvezetője – az étkeztetés megszervezéséért és lebonyolításáért 

 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntés hozza:  
 
104/2013.(V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről 
 
Szerencs Város Önkormányzata elfogadja a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatást, és egyetért azzal, miszerint a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 30/2013. (IV. 18.) EMMI rendelet alapján az állami költségvetésből a 
település támogatást igényel. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   -     polgármester - a támogatási szerződés megkötéséért 

- Pénzügyi, valamint az Igazgatási és Hatósági Osztály vezetője – a pályázat   
benyújtásával és az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért 

- Alapszolgáltatási Központ Igazgatója és a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. ügyvezetője – az étkeztetés megszervezéséért és lebonyolításáért 

 
 

11. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
átfogó értékelése  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzat köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerint illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat minden 
évben áttekinteni és értékelni. Az értékelést a gyermekvédelmi törvény végrehajtásáról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével készítettük el. 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
A város lakosságának létszáma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, ami hasonlít az országos 
mutatókra, valamint a hasonló adottságokkal rendelkező és településekére. 
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A lakosság létszámának alakulása 
 
 
Korösszetétel alakulása 
 
Év 0-18 19-62 60 év fölött összesen 
2010 1605 5754 2285 9644 
2011 1539 5613 2394 9546 
2012 1448 5896 2120 9464 
 
A lakosság fokozatos csökkenése és elöregedése figyelhető meg a számok alakulásának tükrében. Az 
általánosságban érvényes gazdasági és társadalmi változások hatása a népesség alakulásában 
településünkre is jellemző. A népesség összetételében látható, hogy a tizennyolc év alattiak száma 
jelentősen csökkent, míg az aktív korosztály létszáma némileg emelkedett, ami a tizennyolc évet 
betöltöttek számának emelkedéséből is adódik.  
 
2.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások 
száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadások nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai 
adatok.  

 
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat működtet, melynek az anyagi fedezetét részben saját forrásból, részben 
állami normatívából biztosítja. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó feltételekben 
2012. évben lényeges változás nem történt. A települési jegyző hatáskörébe tartozó jogosultság 
megállapítása egy évre szól, mely feljogosít pl. kedvezményes gyermekétkeztetés, ingyenes 
tankönyvellátás igénybevételére, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés esetén többletpontszám 
megszerzésére, stb. Évente két alkalommal – az augusztus 1-jén és november 1-jén fennálló 
jogosultság alapján - egyszeri gyermekvédelmi támogatásban részesülnek a jogosultak. A korábbi 
években az egyszeri támogatást pénzbeli juttatásként kapták meg az érintettek, míg a 2012-es évben 
először a novemberi jogosultságot érintő időszakot tekintve természetbeni támogatásként, fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 
 
Tárgyév december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek száma kor szerint 
 
Megnevezés 0-6 7-14 15-18 19- összesen 
gyermekek száma 139 206 104 36 485 
ebből: tartósan beteg, fogyatékos 2 8 3 3 14 
  
 Tárgyév december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
családok száma a gyermekek száma szerint  
 

1 2 3 4  - 5 6 - összesen 
Megnevezés 

gyermekes családok száma 
családok száma 82 85 30 13 1 221 
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ebből: egyedülálló szülő 27 22 6 2 0 57 
 
Tárgyév december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek száma az egy főre jutó családi jövedelem szerint  
 
1 főre jutó családi jövedelem gyermekek száma 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el 62 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét nem éri el 

256 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, illetve meghaladja 167 
összesen: 485 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet elutasító határozatok száma: 
2010. évben 28 
2011. évben 39 
2012. évben 22 volt, melynek oka minden esetben a jövedelemhatár túllépése volt. 
 
Egyszeri gyermekvédelmi támogatásban – pénzbeli juttatás - részesített gyermekek száma: 501 fő, a 
juttatás összege (a jogszabálynak megfelelően gyermekenként 5.800,-Ft): 2.905.800,-Ft, és 
természetbeni támogatásként, Erzsébet-utalvány formájában adott támogatásban részesült gyermekek 
száma: 484 fő, a támogatás összege: 2.807.200,-Ft. 
 
Nyári gyermekétkeztetésre fordított összeg: 2.376.000,-Ft. 
 
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal 2012. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj rendszerhez, melynek keretében a támogatásban részesített hallgatók száma:  27 fő B típusú 
támogatás a korábbi évekről áthúzódó, de még tanulmányokat folytatók, 2012 évben beadott kérelmek 
alapján megállapított 9 fő B típusú és 67 fő A típusú, az ösztöndíjra fordított teljes összeg: 2.180.000,-
Ft. 
Jegyzettámogatásban részesített felsőoktatásban tanulók száma: 21 fő, 525.000,-Ft.  
 
Kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők adatai 
az alapfokú nevelési-oktatási intézményekben 
 
Intézményegységek 100%-os HH-s 50%-os 
Bolyai János Katolikus Általános Iskola 
Napközi alsó tagozat 100 24 
Napközi felső tagozat 17 2 
Menza alsó tagozat 14 5 
Menza felső tagozat 64 19 
Összesen: 195 50 
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 
Napközi alsó tagozat 68 31 
Napközi felső tagozat 25 3 
Menza alsó tagozat 7 5 
Menza felső tagozat 37 13 
Összesen: 137 52 
 
Óvodai és Bölcsődei egységek 
 100% 3 gyermekes tartós beteg 
Bölcsőde 3 5 2 
Ondi tagóvoda – Csillagfény 
gyermeksziget 

9 3 - 
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Napsugár épület 54 16 6 
Csalogány épület 16 6 - 
Gyárkerti épület 35 14 5 
Összesen (bölcsőde nélkül): 114 39 11 
Mindösszesen: 117 44 13 
Intézmények összesen: 449 376 115 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások       bemutatása: 

Szerencs Város Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítja. Szolgálatunk munkatársai Szerencs, Legyesbénye, 
Tállya, Golop településeken látják el a feladatokat. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége: 
 
Gondozási esetek 2012. 
 

 Összesen 
 2012 
Alapellátás 29 
Védelembe vétel 50 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 4 
Összesen: 83 

 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 
Probléma típusa Összesen 
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 50 
Gyermeknevelési  40 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 13 
Magatartászavar, teljesítményzavar 51 
Családi konfliktus (szülők egymásközti, szülő-gyermek közti) 8 
Szülők vagy a család életvitele 24 
Szülői elhanyagolás 13 
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 1 
Fogyatékosság, retardáció 1 
Szenvedélybetegségek 6 
Problémák száma összesen 207 
 
Társadalmi érdek, hogy az iskoláskorú gyermekek maradéktalanul eleget tegyenek 
tankötelezettségüknek. Ezért a jogalkotó megváltoztatta a családi pótlék rendszerét. Tíz óra 
igazolatlan mulasztásról szóló jelzést követően a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója felveszi a 
kapcsolatot a gyermekkel és családjával, feltárja az igazolatlan mulasztás okát.  
Harminc óra igazolatlan mulasztás után összegzi a gondozási tevékenység tapasztalatait. Felhívja a 
szülők és a gyermek figyelmét az 50 órát meghaladó hiányzás törvényi következményeire. Visszajelzést 
küld az oktatási intézménynek.  
Ötven óra igazolatlan mulasztást követően a még nem gondozott gyermek esetében javaslatot tesz a 
gyermek védelembe vételére, az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek esetében pénzfelhasználási tervet készít a szülővel és javaslatot tesz 
az eseti gondnok személyére. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztését három havonként és a tanév 
végén a gyámügyi ügyintéző felülvizsgálja.  
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50 órát meghaladó igazolatlan mulasztások 
 

Település Gyermek 
Szerencs 5 
Legyesbénye 4 
Tállya 2 
Golop - 
Összesen 11 

 
A gyermekeket az önkormányzat jegyzője védelembe vette, az iskoláztatási támogatás felfüggesztése 
megtörtént. Minden gyermek gyermekvédelmi kedvezményben részesült, ezért a részükre járó 
támogatást az eseti gondnok (családgondozó) a pénzfelhasználási tervben foglaltaknak megfelelően 
bocsátotta a család rendelkezésére. 
Az intézkedés célja, hogy a gyermekek iskolába járási kötelezettségüknek eleget tegyenek. A törvény 
hatályba lépése óta a gyermekek ügyelnek arra, hogy 50 órát meghaladó hiányzásuk ne legyen, 
ellenben a régi hiányzók továbbra sem járnak iskolába. 
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének 
biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, 
bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. 
A jelzőrendszer működésének biztosításával a gyermekjóléti szolgálat célja az adott településen a 
gyermekeket veszélyeztető tényezők időbeni feltárása, illetve a megismert gyermekvédelmi problémák 
szakmai kezelése. Az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének alapja az abban résztvevők 
korrekt együttműködése. Ez feltételezi a gyermek érdekeit és a szakmai kompetenciákat figyelembevevő 
kölcsönös tájékoztatást. 
Az eltelt időszakban a szerencsi Kollégium, mint jelzőrendszeri tag négy gyermek számára biztosított 
lakhatást. A védelembe vétel során Szerencs Város Jegyzője határozatba foglalta három kiskorú 
lánytestvér és egy kiskorú szerencsi fiú kollégiumi elhelyezését ellátatlanság miatt. Mivel a testvérek 
ideiglenes hatályú elhelyezését a szakértői bizottság nem javasolta, ezért mindhárman a helyi 
kollégiumban kerültek elhelyezésre. 
Szerencsen és az ellátott településeken az eltelt időszakban, védőnői szolgálattól 16 esetben történt 
megkeresés, oktatási intézményekből 30 jelzés érkezett. A védőnői tevékenység és a gyermekjóléti 
szolgáltatás során végzett családgondozás összekapcsolódik. Egymás munkáját kiegészíti, segítő 
folyamatban zajlik a szociálisan veszélyeztetett várandós kismamák, az újszülöttjeiket nem megfelelő 
körülmények között nevelő édesanyák, valamint a sok problémával küzdő gyermekes családok segítése. 
Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is munkánkat a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok. 
(ADRA Adventista Szeretetszolgálat, Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítvány, Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület) 
2012-ben is részt vettünk a nyári gyermekétkeztetésben. A program keretében 54 munkanapon 
keresztül 100 gyermek (60 család) részesült napi egyszeri meleg étkezésben, melyet a Városüzemeltető 
Non-profit Kft. konyhájáról vehettek igénybe az arra rászorulók. 
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 
tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
működését engedélyező hatóság ellenőrzése alkalmával tett megállapítások bemutatása: 
 
A gyámhivatali, jegyzői és az önkormányzati feladatok ellátást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala nem ellenőrizte, csupán adatkérések útján tekintette át a 
célterületeket. Ügyészség az elmúlt évben nem ellenőrizte a területet. 
 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra 
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 
prevenciós elképzelések) 
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Az Önkormányzat 2012. évben is eleget tett a 2012. évben kötelezően ellátandó gyermekvédelmi 
feladatokhoz kapcsolódó követelményeknek. Fontos kiemelni, hogy valamennyi intézmény külön 
foglalkozik a hátrányos helyzetű gyermekekkel. 
 
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 
program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának  az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának,  a bűnelkövetés okainak bemutatása.: 
 
Szerencs Város Önkormányzata bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A Szerencsi Többcélú 
Kistérségi Társulás bűnmegelőzési koncepciója kielégíti az e téren megnyilvánuló követelményeket. 
 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció, stb.): 
 
Szerencs városában a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásába bekapcsolódó civil 
szervezet 2012 évben sem működött.  
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Kérem, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelését 
megvitatás után jóváhagyni szíveskedjék, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző ismerteti, hogy törvényi kötelezettség okán évente feladat a 
beszámoló elkészítése, melynek ezúton tesznek eleget.  
 
Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója nem fűz szóbeli kiegészítést az írásos 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
(Kiss Attila alpolgármester távozik az ülésről, a testület létszáma 7 fő.)  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő arra kíváncsi, hogy helyi rendeletek alkotásával, jogi úton 
visszatéríthetők-e a rendszeresen hiányzó gyerekek az iskolába?  
 
Dr. Barva Attila jegyző ismerteti, hogy a városban 5 olyan gyerek van, aki 50 óránál többet 
igazolatlanul hiányzott. Jogszabályok már léteznek a képviselő asszony által felvetett 
problémára, de a helyi testületnek erre nincs hatásköre. Szerinte a szociális helyzet javulása 
hozhatna eredményt ezeknek a gyerekeknek a visszatérítésére a tanórákra.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A kormányzat részéről vannak kényszerítő intézkedések a 
szülők felé.  
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szerint a szociálpolitikában az is probléma, hogy például, 
nem tudnak szociális bérlakásokat biztosítani. Volt 14 lízingelt autó, nyilván ez is fontos volt, 
de szociális bérlakása nem volt, és most sincs Szerencsnek. Mindig arra hivatkoznak, hogy ha 
majd lesz erre pályázat, de ezzel nem lehet kibújni a feladat alól. A jövőbeni városvezetésnek 
el kellene indulnia majd ezen az úton.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
TÁRGY: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet alapján megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló, 2012. évre vonatkozó átfogó értékelést. 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2013. évre az alábbi 
ajánlásokat, illetve feladatokat határozza meg: 
 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény változásainak követése helyi 

rendeletalkotással,  
� hatósági feladatok ellátásában a törvényesség betartása, megfelelés az anyagi, eljárási 

szabályoknak,  
� gyermekjóléti szolgáltatásban új módszerek  bevezetése, hatékony részvétel a Szerencsi Többcélú 

Kistérségi Társulás által vállalt feladatok ellátásában, 
� a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek szinten tartása, lehetőség szerinti 

minőségi javítása, a jelzőrendszer hatékony működtetése, 
� pályázati lehetőségek keresése, ennek segítségével a munka hatékonyságának, szinvonalának 

javítása. 
 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
  Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztálya 
  ESZEI igazgatója 
  Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Határidő:  2013. évi tevékenységről szóló értékelés időpontja 
 
 
 
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 döntés hozza:  
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105/2013. (V.31.) Öt.   
HATÁROZAT 
TÁRGY: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelése  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, 2012. évre vonatkozó átfogó 
értékelést. 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2013. évre az 
alábbi ajánlásokat, illetve feladatokat határozza meg: 
 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény változásainak követése 

helyi rendeletalkotással,  
� hatósági feladatok ellátásában a törvényesség betartása, megfelelés az anyagi, eljárási 

szabályoknak,  
� gyermekjóléti szolgáltatásban új módszerek  bevezetése, hatékony részvétel a Szerencsi 

Többcélú Kistérségi Társulás által vállalt feladatok ellátásában, 
� a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek szinten tartása, lehetőség 

szerinti minőségi javítása, a jelzőrendszer hatékony működtetése, 
� pályázati lehetőségek keresése, ennek segítségével a munka hatékonyságának, 

szinvonalának javítása. 
 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
  Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztálya 
  ESZEI igazgatója 
  Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Határidő:  2013. évi tevékenységről szóló értékelés időpontja 
 
 

12. Beszámoló az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata 2007-ben létrehozta a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot, mely az illetékességi 
területen élők gondozási szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást nyújt. 
Az idős emberek, fogyatékkal élők, krízis helyzetbe került családok számára elősegíti a biztonságos 
környezet kialakítását, a rehabilitációt, a szociális intézeti gondoskodás megfelelő szintjének elérését. 
A segítségkérőket olyan szintű ellátásban részesítjük, mely hozzásegíti őket fizikai, szellemi és lelki 
egészségük optimális szintjének megtartásához vagy visszanyeréséhez. Elsődlegesen a saját 
lakókörnyezetükben történő segítségnyújtás az, amely elősegíti az önállóság megőrzését, ezáltal 
késleltethető a bentlakásos intézményekben való elhelyezés. 
 
Elsődleges célunk: 

• Kiszámítható szolgáltatások biztosítása, amely a társadalom minden tagja számára elérhető 
és választható-önállóságának minél magasabb szintű megtartása mellett-elsősorban a saját 
környezetében, vagy ahhoz a legközelebb. 



 39 

• Az igénybevevő szükségleteit kielégítő szolgáltatások egyes szintjei átjárhatók legyenek, és ne 
okozzák az életminőség romlását. 

• Az a legoptimálisabb az idősek számára, ha biztosítjuk számukra annak lehetőségét - a 
szükséges segítség megadásával - hogy akár életük végéig otthoni környezetükben 
maradhassanak. 

 
Az ellátások céljai és formái: 
Alapszolgáltatás célja: 

• A szociális ellátó rendszerbe kerülők igényeinek megfelelő ellátása, teljes körű 
segítségnyújtás. 

• Az alapszolgáltatások megszerzésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, 
valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik 
megoldásához. Hatása hosszú távon: szociális háló erősödése, ily módon elkerülhető, hogy az 
ellátásra szorulók magukra maradjanak, kikerüljenek az ellátó rendszer látóköréből. 

• Mindenkinek biztosítható legyen a számára legoptimálisabb ellátási forma. 
 
Szakosított ellátás célja: 

• Az alapszolgáltatás keretében nem gondozható rászoruló állapotának és helyzetének 
megfelelő szakosított ellátásban történő gondozása. 

 
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája: 

• Étkeztetés 
• Családsegítés 
• Gyermekjóléti szolgáltatás 
• Támogató szolgáltatás 
• Nappali ellátás (Idősek Klubja) 
• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza) 

A házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009. február 1.-től a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás feladatkörébe került át, de továbbra is változatlan feltételekkel vehetik 
igénybe a rászoruló idősek, betegek. Szerencsen 144 fő ellátott veszi igénybe jelenleg is a házi 
gondozást, számuk folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 83 db jelzőkészülékkel működik. 
 
Alapszolgáltatások: 
 

1. Étkeztetés: 
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg 
érkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a. koruk miatt 
• 55 év feletti személyek, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek, 
• 55 év feletti személyek, akik saját, vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülnek, 
b. egészségi állapotuk miatt 
• aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülnek, 
• akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 40%-os (NRSZH szakvéleménnyel 

alátámasztva), 
c. fogyatékosságuk vagy pszichiátriai betegségük miatt, 
• külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, 
• pszichiátriai betegségben szenvednek (pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi 

szakvéleménnyel igazolva), 
d. szenvedélybetegségük miatt (pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosi szakvéleménnyel 

igazolva), 
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e. hajléktalanság miatt, 
ha életkörülményük indokolja a szolgáltatás folyamatos, vagy időszakos biztosítását. 
Az étkeztetést nyújtó Alapszolgáltatási Központ részt vesz a szociális rászorultság megállapításában és 
előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt. 
A központ a Városüzemeltető Nonprofit Kft. működtetésében lévő Szerencs, Rákóczi út 100. alatt 
található főzőkonyháról biztosítja az étkezést a lakosság igényeinek megfelelően: 

• elvitellel 
• kiszállítással 
• nappali ellátásban /idősek klubja/ történő fogyasztással. 

Az ellátottak száma 2013. májusában 276 fő. 
Az étkeztetés hétköznapokon vehető igénybe. A szolgáltatás térítési díját Szerencs Város 
Önkormányzata minden évben rendeletben határozza meg. 
Az étkeztetés szakfeladatra 2009-ben sikerült beszerezni egy Ford Tranzit Connect típusú gépjárművet, 
mely a kiszállítást végzi. 

 
2. Családsegítés 
Elsősorban szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő 
személyeknek, családoknak nyújt segítséget: 
• az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez 
• krízishelyzet megszüntetéséhez 
• életvezetési képesség megőrzéséhez 
A családsegítést Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk Szerencs, 
Legyesbénye, Tállya, Golop településeken. 
Az életvezetési képesség megőrzése illetve az egyén és család életében jelentkező probléma 
megoldása érdekében a következő szolgáltatásokat biztosítjuk családsegítés keretében: 
• információnyújtás szociális, családtámogatási, egészség-és nyugdíjbiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról 
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása 
• teljes körű segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésben az érintettek számára 
• családgondozói tevékenység végzése a családban jelentkező működési zavarok megoldásának 

elősegítése érdekében 
• családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló meditációs programok, szolgáltatások 
• nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása az érintett településeken 
• szabadidős programok, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szervezése, működtetése 
• adományok gyűjtése, osztása 
A családsegítés szolgáltatásainak igénybevétele feltételekhez nem kötött, azok önkéntesen és 
térítésmentesen vehetők igénybe.  

Gyermekjóléti szolgáltatás: 
A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával hozzájárul a gyermek testi, lelki, 
értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez,  

• a veszélyeztetettség megelőzéséhez, 
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
• gyermek családjából való kiemelésének megelőzéséhez. 

Az ellátottak köre a szolgáltatás működési területén élő szociális vagy mentális problémával küzdő, 
illetve krízishelyzete miatt segítséget igénylő veszélyeztetett gyermekek, családok, várandós anyukák. 

A gyermekjóléti szolgáltatást a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk 
Szerencs, Legyesbénye, Tállya, Golop településeken. 

 
3. Támogató szolgáltatás 

Szerencs Város közigazgatási területén és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás településein 
életvitelszerűen tartózkodó, fogyatékkal élő emberek életvitelének javítása és megkönnyítése céljából 
kívánja segíteni a fogyatékos személyek integrációját, ezzel elősegítve a közösségi programokban való 
részvétel lehetőségét. a lakosság körében egyre népszerűbbé váló szolgáltatás, amely hiánypótló, a 
városban fogyatékkal élő embertársaink életét, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, sportolási 
igényeinek kielégítését szolgálja. 



 41 

Feladata: 
• valamennyi fogyatékos személy felkutatása, 
• alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása (szállító szolgálat működtetése, speciális személyi szállítás), 
• a megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás 

személyi és eszközfeltételeinek a biztosítása, 
• információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, 
• jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 
• társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 
• kapcsolatkészség javításának segítése 
• önsegítő csoportokban való részvételük segítése, 
• egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása, 
• közösségi, kulturális és a szabadidős programokban való egyenrangú részvétel elősegítése, 
• munkavállalást, munkavégzést segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének 

elősegítése. 
 
A szállító szolgálat működtetésének speciálisan kialakított gépjármű áll a rendelkezésünkre, mely 
alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, rendelkezik mobil rámpával, valamint 
4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. 
A fogyatékosság jellegének megfelelően alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatás, 
mely személyi segítésből, szállításból, tanácsadásból áll. 
 
Személyi segítés feladata: 
A feladat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy ellátást igénybevevő fizikai, mentális és 
szociális szükségletei biztosítottak legyenek. 
• alapvető ápolási, gondozási teendőkben segítségnyújtás, 
• tisztálkodás, étkezés, öltözködés, gyógyszerszedés, házimunka, 
• vásárlás, mosogatás, főzésben segítség, 
• gyógyszerek felíratása, kiváltása, 
• ellátottak ügyeinek intézése, orvoshoz kísérés, bevásárlás. 
Szállító szolgáltatás feladata: 
Segítséget nyújt 
• egészségügyi és szociális intézményekbe (pl: háziorvoshoz, kórházba) 
• közszolgáltatást nyújtó intézményekbe (Polgármesteri Hivatal, Munkaügyi Központ, 

hatóságok), 
• egyéb szolgáltatókhoz és intézményekbe (pl: kulturális, oktatási intézményekbe, múzeumokba, 

könyvtárba, sport-és szabadidős rendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez, fodrászhoz, 
templomba, rokonokhoz, stb.)való eljutásban. 

Tanácsadás, információs szolgálat: a fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, 
szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat. A tanácsadás a személyi segítők 
közreműködésével az ellátott otthonában történik, egyénileg, illetve a hozzátartozókkal 
együttműködve, szükség szerinti rendszerességgel. 
Az ellátás igénybevételéhez szükség szerint a gépkocsivezető mellé személyi segítőt is biztosítunk. 
Támogató szolgáltatást igénybevevők száma 2013-ban 
• szociálisan nem rászorult ellátott: 37 fő 
• szociálisan rászorult ellátott: 42 fő 

 
4. Nappali ellátás: 

 
Városunkban három idősek klubja működik az alábbiak szerint 

Cím Szerencs 
Rákóczi út 63. 

Szerencs-Ond, Fő út 
71. 

Fecskés 
Dobó K. u. 24. 

Alakulás időpontja 1963 1985 1992 
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Férőhelyek száma 25 fő 25 fő 25 fő 

Dolgozói létszám 2 fő 2 fő 2 fő 

Nyitva tartás ideje 
hétfőtől-péntekig 

8-16 óráig 8-16 óráig 8-16 óráig 

 
Az idősek klubjaiban Ondon és Fecskésen közösségi ház jellegű tevékenységet is folytatunk az alapvető 
szociális tevékenységen túl. A földrajzi helyzetükből adódóan központja a lakosság szociális 
étkeztetése és házi gondozása koordinálásának. Igény és lehetőség szerint mindhárom klubban 
biztosítjuk a masszázst és gyógytornát. Közös programok, városi rendezvények színesítik az ellátottak 
napjait. 
Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatás iránt fokozott igény mutatkozik a munkanélküliek és 
rokkant nyugdíjasok köréből. 
A klubok tevékenysége: 

• az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő életritmust 
biztosító szolgáltatás nyújtása, 

• közösségi programok szervezése, 
• helyet biztosítani a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 
• a szolgáltatás nyitott formában való működésének biztosítása, 
• igény esetén a napközbeni étkeztetés megszervezése, 
• szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás 

segítése, 
• hivatalos ügyek intézésének segítése, 
• munkavégzés lehetőségének szervezése, 
• életvezetés segítése, 
• szabadidős programok szervezése, 
• speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 
Intézményeinkben nagy gondot fordítunk arra, hogy időseink minél színesebb programok és 
rendezvények közül válogathassanak kedvükre valót. Célunk, hogy szabadidejüket kellemesen, 
hasznosan és tevékenyen tölthessék el. Mindennapjaikat tartalmasabbá és vidámabbá szeretnénk 
tenni, ne érezzék a tétlenség és a feleslegessé válás érzését. Ennek érdekében számtalan közösségi 
programot kínálunk számukra: 
• frissítő időskori tornák, melynek célja a fizikai terhelhetőség helyreállítása, feszültség oldása, 

egészségmegőrzés, különböző tornaeszközökkel /labda, szobabicikli, babzsák,stb./ 
• szórakozási lehetőségek pl.: televízió, újságok, házi könyvtár, társasjátékok, kártya, dominó, 

sakk/ 
• kreatív foglalkozások pl: farsangi kellékek készítése, Valentin napra ajándék, nőnapra virág 

készítése papír és textília felhasználásával, hímes tojás húsvétra, karácsonyi kedves 
meglepetések kitalálása és elkészítése, stb. 

• szellemi-kulturális időtöltések: felolvasás, beszélgetések, közös zenehallgatás és éneklés 
• klubtagjainkból alakult énekkar gyakran lép fel városi rendezvényeken, de saját megrendezésű 

ünnepségeinken is szívesen énekelnek 
• Magyar Kultúra Napját az időseink saját műsorral köszöntik 
• farsangi mulatságot tartunk dolgozók és klubtagjaink lelkes részvételével 
• Nemzetközi Nőnap és anyák napi rendezvényeinket gyerekek műsorai gazdagítják, helyi 

képviselők virággal, édességgel köszöntik az ünnepelteket 
• történelmi ünnepeinkről minden alkalommal megemlékezünk 
• nyári hónapok a szabadtéri programok jegyében zajlanak, kirándulások, szalonnasütések, 

közös főzések, strandlátogatások tarkítják klubtagjaink életét,  
az egyházi események jelentős szerepet kapnak a klubok életében, igény szerint biztosítjuk a 
vallásgyakorlást, ünnepekkor az egyház képviselői rendszeres látogatói intézményünknek 
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• jelentős ünnep az Idősek hete, melyen többféle programot kínálunk, egészségügyi 
előadásokkal, játékos vetélkedőkkel, és a már hagyományosnak számító szüreti mulatsággal 
várjuk szeretettel időseinket. 

• mikulásnap és karácsonyi ünnepségsorozat a téli hónapokat gazdagítja, a város férfikórusa 
színvonalas műsorával ellátogat hozzánk minden évben, hangulatossá téve a karácsonyi 
készülődést. 

 
A felsorolás nem teljes, mégis képet adhat a klubok gazdag és tartalmas életéről, az itt folyó 
szakmai munkáról. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy időseink mindennapjait 
kiegyensúlyozottá, harmonikussá tegyük. 
 
5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény- Idősek Gondozóháza 
Szakosított ellátási forma, mely az alapszolgáltatás keretében már nem gondozható rászorulók 
számára biztosít átmeneti elhelyezést legfeljebb egy év időtartamra. 
Szerencs Város közigazgatási területén élő azon időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött 
beteg személyeknek biztosít ellátást, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból 
időlegesen nem képesek gondoskodni. Feltétele, hogy a gondozott legalább részben önellátó 
legyen, férőhelyeink száma 10 fő. 
A folyamatos ügyelet szakképzett gondozónők napi háromszori váltásban biztosítják ellátottjaink 
számára. 
A térítési díjat minden évben Szerencs Város Önkormányzata rendeletben határozza meg. 
A Gondozóház férőhelyei a megnyitás óta folyamatosan be vannak töltve. A bekerülés sorrendje 
várólista alapján történik. 2012.-ben pályázatot nyújtottunk be a gondozóház bővítésére, de sajnos 
eddig még nem érkezett visszajelzés a döntéssel kapcsolatban.  
Az eltelt időszakban képviselői felajánlás útján sikerült klímaberendezéssel felszerelni a 
gondozóház emeleti lakószobáit, irodáját, és a társalgóban található TV-t modernebbre 
cserélhettük. Adományból pedig vásárolni tudtunk egy HIFI-t, és DVD-lejátszót, biztosítva az itt 
tartózkodó idősek minél hasznosabb időtöltését. 
A gondozás komplex tevékenység, mely az idős ember szükségleteihez alkalmazkodik a fizikai és 
egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás tekintetében egyaránt. 
 
Fizikai ellátás: 
• a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 
• gondozási-ápolás feladatok ellátása, 
• napi háromszori-ötszöri étkezés biztosítása, 
• ruházattal és textíliával való ellátás (ha igényli) 
• szűkebb lakókörnyezet rendben tartása, 
• segítés az öltöztetésben, tisztálkodásban, étkezésnél, 
• lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása (ha igényli), 
• a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás 
 
Egészségügyi ellátás: 
• heti két órában orvosi ellátás, 
• előírt gyógyszerek beadása, 
• gyógyító-megelőző tevékenység, 
• masszázs, 
• mobilizálás, tornáztatás orvosi felügyelet mellett, 
• cukorszint-mérés, vérnyomás ellenőrzés, háziorvosokkal szoros együttműködés, 
• szakrendelésre, szűrésekre, kórházi vizsgálatokra történő szállítás, 
• rehabilitációs és habilitációs tevékenység biztosítása, team-munkában, 
• prevenciós tevékenység 
 
Mentálhigiénés ellátás: 
• beilleszkedés elősegítése a közösségbe, 
• egyéni és csoportos foglalkozások, 
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• a szűkebb és tágabb környezettel való kapcsolattartás ösztönzése, 
• konfliktus helyzetek oldása, 
• társas kapcsolatok erősítése, 
• vallásgyakorlás lehetőségének biztosítása 
 
Foglalkoztatás: keretében igyekszünk mindent megtenni az ellátottak testi, lelki aktivitása 
megőrzésének érdekében. Lényeges szempont a szabadidő hasznos eltöltése. Az idős emberek 
képességeit és állapotát figyelembe véve próbálunk mindenki számára sokszínű, érdekes 
programokat kínálni, ill. ösztönözni a részvételre: 
• közös tornák, kirándulások, séták, 
• kiscsoportos foglalkozások, 
• közös tévénézés, 
• folyóiratok felolvasása, 
• ünnepi megemlékezések, 
• kézimunkázás, kisebb ajándéktárgyak készítése, stb. 
 
A fentiekből kiderül, hogy Szerencs Városában az önkormányzat mindig kiemelt fontosságúnak 
tekintette az idősekkel való törődést, és teszi ezt mai napig. A város demográfiai mutatói a 
szociális ellátó rendszer fejlesztésére és bővítésére hívják fel a figyelmet, hogy a jövőben is 
változatlan színvonalon legyen képes kielégíteni a várhatóan növekvő igényeket. 
Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét. 

 
 
Sipos Attila, az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója: Jogszabályban foglalt 
kötelezettségüknek tesznek eleget azzal, hogy a fenntartó felé beszámolnak a központ 
működéséről.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő arra kíváncsi, hogy elegendő foglalkoztatott van-e a szociális 
szférában, mert szerinte egyre nő azok száma, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Hogyan áll a Gondozóházra vonatkozó pályázat? A fecskési 
Idősek Klubjának helyet adó vállalkozás vezetője szerint a klub nincs eléggé kihasználva, de a 
jogi környezet tisztázását követően az önkormányzatnak örökös használati joga van az Idősek 
Klubját illetően. A karbantartási kötelezettség az önkormányzaté. Ettől függetlenül van-e arra 
pályázati lehetőség, hogy egy jobb helyre tudják költöztetni ezt a klubot?  
 
Sipos Attila igazgató megerősíti, valóban pályázatot nyújtott be az ESZEI kb. egy évvel 
ezelőtt a Gondozóház vonatkozásában, amely 100 millió forint összegű bővítési projekt. A 
pályázat kiírója részéről a mai napig nem született döntés a pályázatban. A szolgáltatás 
bővítésére akkor volna lehetőség, ha a pályázat sikerülne, mert a jelenlegi épület adottságai 
korlátozottak. Az alapszolgáltatások közül mindent biztosítanak törvényi kötelezettség okán, 
de ezen kívül a Gondozóház nem tartozik ebbe a körbe, ez önként vállalt feladat. A fecskési 
Idősek Klubjának elköltöztetésével már az előző önkormányzat is foglalkozott, azonban 
pályázati lehetőségek a mai napig nincsenek, mert a szociális területen nem ez az elsőbbséget 
élvező terület. Most inkább az otthoni ápolást preferálják. Az idősek nappali ellátása nem az a 
terület, ahol most pályázni, vagy bővíteni lehetne. Az épület tulajdonosával vitatkozna abban, 
hogy mennyire van kihasználva az épület. 25 férőhely van, telt házzal működik, de ez nem 
látszik, mert minden nap ennyi ember nem jár be. A klubban szociális étkeztetés is van, tehát 
az idősek bejárnak oda étkezni, vagy ételhordóban viszik el az ételt. Az ünnepek mindig 
teltházat jelentenek, de ez a klub, hasonlóan az ondihoz közösségi házként is működik. A 
földrajzi adottságokból adódóan a Fecskés elkülönült városrész. Korábban az orvosi rendelő 
is ebben az épületben működött, amíg a Gyárkerti Óvoda épültébe át nem költözött. Úgy 
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gondolja, hogy a klubra szükség van, de összefogással, pályázati lehetőséggel lehetőség 
mutatkozhatna az áthelyezésre.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: A gondozóház működtetéséből akkor lehetne profitot kihozni, ha 
a színvonal csökkenne, ezt pedig az önkormányzatnak nem lehet felvállalnia. Szerinte helyes 
döntés volt, hogy korábban nem adták az intézményt magánvállalkozónak. A kihasználtság 
100%-os, ezért is volna szükség a bővítésre.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő: Vannak-e hajléktalanok, ha igen, akkor hogyan gondoskodnak 
róluk? 
 
Sipos Attila igazgató: Szó szerint értendő hajléktalan nincs a városban. Két olyan személy 
van, akire azt mondhatják, hogy hajléktalan, de mindkettőnek bejelentett lakcíme van. Az 
ellátásuk megoldott. Ondon is van egy fő, de róla az ottaniak gondoskodnak, az Idősek 
Klubjában tartózkodnak, ott tisztálkodnak és étkeznek.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ezeket az embereket név szerint ismerik és megfelelően 
gondoskodnak róluk. Azonban azon embertársainkra is oda kell figyelni, akik már öregek, 
vagy nagyon nehéz élethelyzetben vannak. Az intézmény kapcsán elmondja, hogy a város 
vezetése amellett döntött, hogy megtartja, és megpróbálja a saját ellenőrzése alatt tartani. A 
megyei fenntartású szociális intézményt azért nem tudták újra önkormányzati kézbe venni, 
mert bizonyos jogszabályi feltételeknek nem felelt meg a város. Akkor lett volna lehetőség a 
kérelmet benyújtani, ha az intézményben lakók több mint 50%-a szerencsi lakos. De sajnos ez 
nem így van. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESZEI Alapszolgáltatási Központ 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés tartalmával elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: az Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
 
 
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 döntés hozza:  
 
106/2013.(V.31.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESZEI Alapszolgáltatási Központ 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés tartalmával elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: az Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
 
 
Koncz Ferenc polgármester szünetet rendel el. Azt követően a testület az elfogadott 
napirend szerint 8 fő (Kiss Attila szünetben visszajött) jelenlévő képviselővel folytatja 
munkáját.  
 
 

13. Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata 2013. április 25-i ülésén a 80/2013. (IV. 25.) és a 81/2013. (IV. 25.) 
Öt. határozatával módosítiotta a Szerencsi Általános Művelődési Központ és a Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát. A 
módosításra a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: állami átvételről szóló 
törvény) rendelkezéseinek megfelelően került sor. 
 
A módosított alapító okiratokat benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz, amely a változásokat 
átvezeti a törzskönyvi nyilvántartásban.  
A Magyar Államkincstár 2013. május 17-i keltezéssel hiánypótlási felhívást küldött 
önkormányzatunkhoz. A hiánypótlási kötelezettségnek a végzés kézhez vételétől számított 20 napon 
belül tehet eleget az önkormányzat. 
 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ alapító okiratában az alábbiak kijavítását kéri a Magyar 
Államkincstár: 

- az alapító okirat 2. és 4. pontját pontosítani szükséges (székhely és alapító szerv neve) 
- az alapító okirat 7. pontjában (jogelőd intézmények) csak a Városi Kulturális Központ és 

Könyvtárat kell feltüntetni. 
- az alapító okirat 21. pontjában (az intézmény feladata) a TEÁOR számokat már nem kell 

feltüntetni. 
- az alapító okirat hatálybalépésénél a 2013. január 1-jei dátumot kell feltüntetni. 

 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában az alábbiak javítását kérik: 

- az alapító okirat 2., 4. és 5. pontját felül kell vizsgálni (székhely, telephely, rövid név) 
- a 9. pontban a jogelőd intézményt módosítani kell 
- a köznevelési törvény 4.§ 1. pontja szerint fel kell tüntetni az intézmény alapfeladatának 

jogszabály szerinti megnevezését. 
- a 23. pontból törölni kell a TEÁOR számokat. 
- az alapító okirat hatálybalépésénél a 2013. január 1-jei dátumot kell feltüntetni. 

 
Mindkét intézménynél az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni a módosító okiratot is, 
amely közokirat, eredeti aláírással, bélyegzővel kell ellátni. A módosító okiratnak tartalmaznia kell az 
Ávr. 14.§ (4) bekezdésében foglaltakat a köztulajdon átadás és s kötelezettségvállalás rendjére 
vonatkozóan. 
Valamint a módosító okiratban utalni kell arra, hogy az intézményátszervezés miért nem 2013. január 
1-jével történt meg, hivatkozva a pályázatokra. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek.  
 
 
Király Judit közművelődési referens ismerteti, hogy a szünetben két módosított határozati 
javaslatot osztott ki, mert a Magyar Államkincstár meghatározott, jogszabály által előírt 
formában kéri a dokumentumokat. Ezentúl alapító okiratot módosító okirat formát kell 
alkalmazni. Tartalmilag nem változott a kiküldötthöz képest, csupán az új formát kell 
alkalmazni.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Szerencsi 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát.  
 
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: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására az alábbi 
módosító okiratot adja ki: 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. június 28. napján, 118/2012. (VI. 28.) 
Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. 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. (XII. 31.) 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: 

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

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

óvodai nevelés  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja 
szerint 

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

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

4. Az intézmény székhelye:  
3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 

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

5. Az intézmény telephelyei:  
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 

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

módosul. 
 

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

Szerencs Város Önkormányzata  
 

9. Az alapító okirat 9. pontjának számozása 7-re módosul: 
7. Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

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

Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

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

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Óvoda és Bölcsőde 
 

12. 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. 

 
13. 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 
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14. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 12-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
12. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján 
 
15. 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 
 

16. 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 Zigmond 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. 

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

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

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

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

 
19. Az alapító okirat 20. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 

17. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 
20. 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) 

 
21. 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 
  
22. Az alapító okirat 23. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege nem változik: 

20. Az intézmény jogállása:  
Önálló jogi személy 

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

Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 
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24. 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 út 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

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

módosul: 
23. Az intézmény alaptevékenysége: 

 
 Alaptevékenységi szakágazat:  851020 Óvodai nevelés 
 

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 
- 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  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
27. Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül. 
 
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
 
A módosítás oka: 
A köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde feladatai közül állami fenntartásba került az 
általános iskolai és a művészetoktatási feladatellátás.  
A törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, ha a többcélú intézmény átszervezése a támogatást nyújtó 
állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projekttel érintett többcélú intézmény nem 
szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszakban. A korábbi többcélú intézmény 
három óvodai feladettellátási helyének felújítására, funkciójának átalakítására az önkormányzat 
Európai Uniós forrásra pályázot. A támogatást nyújtó (VÁTI) nem nyilatkozott 2013. január 1-jéig, 
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ezért Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti 
megállapodás felfüggesztő hatályú záradékkal került megkötésre.  
Az önkormányzat kikérte a támogatást nyújtó állásfoglalását, amelyben hozzájárultak az 
átszervezéshez. Az állásfoglalás megérkezése után vált lehetővé a törvény 2. § (1) bekezdése szerinti 
átszervezési döntés meghozatala. 
 
A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
Az általános iskolai és a művészetoktatási nevelési-oktatási feladatok és foglalkoztatottak  átadás-
átvétele Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közötti 
megállapodással megtörtént. Az általános iskolai és művészeti iskolai feladatokat az állami 
fenntartású Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola látja el 
2013. január 1-jétől. Az óvodai és bölcsődei feladatokat önkormányzati költségvetési intézmény, a 
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde látja el. 
A Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgál ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az 
intézményben lévő eszközöket, felszereléseket –, valamint mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az 
intézmény fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KIK ingyenes használatába kerül a Használati 
szerződés szerint. Az intézmény fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, 
valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó foglalkoztatottakat Átadás-átvételi Megállapodás szerint átadta az Önkormányzat a 
KIK-nek 2012. december 31. napjával.  
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
általános iskolai és művészetoktatási szakmai feladataival kapcsolatos kötelezettségvállalás a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került 2013. január 1-jével. A működtetéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalás 2013. január 1-jét követően is Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 
Az óvoda és a bölcsőde feladatainak vonatkozásában a kötelezettségvállalás az intézményvezetőt illeti 
meg a Gazdálkodási Szabályzat szerint. 
 
A 2012. június 28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
ZÁRADÉK: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg  
- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal, 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozattal,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozattal, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozattal, 
- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozattal, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozattal, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 

 
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2013.   (IV. 25.) Öt. 
határozatával és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2013. 
(IV. 25.) Öt. határozatával és …/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
        
         Koncz Ferenc 
          polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításaival egységes szerkezetben 

 
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. (XII. 31.) 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: 
 
1) Az intézmény neve:  Szerencsi Óvoda és Bölcsőde  
 
2) Az intézmény alapfeladata:   

óvodai nevelés  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) pontja 
szerint 

 
3) OM azonosító:  .................................................... 
 
4) Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
 
5) Az intézmény telephelyei:  

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 

 
6) Az intézmény alapító szerve:   

Szerencs Város Önkormányzata 
 
7) Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 
8) Az intézmény fenntartója:   

Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

 
9) Jogelőd intézmények: 

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Óvoda és Bölcsőde 

 
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. 

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 

 
12) Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 
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a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján 
 
13) Működési köre: Szerencs, Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye,  

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

 
14) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:  
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2, 
Szerencs, Rákóczi Zigmond 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. 

 
15) Irányító szerv neve: 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
16) Irányító szerv székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 
17) Irányító szerv vezetője:  

Polgármester 
 
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) 

 
19) Az intézmény képviseletére jogosultak:   

intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott 
  
20) Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy 
 
21) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 

 
 
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 út 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

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

Szakfeladatok: 
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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 
- 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  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
ZÁRADÉK: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg  
- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal, 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozattal,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozattal, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozattal, 
- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozattal, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozattal, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 

 
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2013.      (IV. 25.) Öt. 
határozatával és …/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31.  
  
 Koncz Ferenc  
 polgármester 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetésével kapcsolatos intézkedéseket 
a Magyar Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntés hozza:  
 
107/2013. (V. 31.) 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: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására az 
alábbi módosító okiratot adja ki: 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. június 28. napján, 
118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 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. (XII. 31.) 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: 

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

 
3. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
2. Az intézmény alapfeladata:  

óvodai nevelés  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) 
pontja szerint 

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

 
5. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
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6. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5. Az intézmény telephelyei:  

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 

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

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

7. Az intézmény alapító szerve:   
Szerencs Város Önkormányzata  

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

7. Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

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

Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

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

9. Jogelőd intézmények: 
Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 
 

12. 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. 

 
13. 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 

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

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

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

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

16. 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 Zigmond 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. 

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

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

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

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

 
19. Az alapító okirat 20. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 

17. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 
20. 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) 

 
21. 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 

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

20. Az intézmény jogállása:  
Önálló jogi személy 
 

23. Az alapító okirat 24. pontjának számozása 21-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 

21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 
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24. 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 út 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

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

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

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 
- 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  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
27. Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül. 
 
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
 
A módosítás oka: 
A köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde feladatai közül állami fenntartásba 
került az általános iskolai és a művészetoktatási feladatellátás.  
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A törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, ha a többcélú intézmény átszervezése a támogatást 
nyújtó állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projekttel érintett többcélú 
intézmény nem szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszakban. A 
korábbi többcélú intézmény három óvodai feladettellátási helyének felújítására, funkciójának 
átalakítására az önkormányzat Európai Uniós forrásra pályázot. A támogatást nyújtó (VÁTI) 
nem nyilatkozott 2013. január 1-jéig, ezért Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás felfüggesztő hatályú záradékkal került 
megkötésre.  
Az önkormányzat kikérte a támogatást nyújtó állásfoglalását, amelyben hozzájárultak az 
átszervezéshez. Az állásfoglalás megérkezése után vált lehetővé a törvény 2. § (1) bekezdése 
szerinti átszervezési döntés meghozatala. 
 
A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
Az általános iskolai és a művészetoktatási nevelési-oktatási feladatok és foglalkoztatottak  
átadás-átvétele Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KIK) közötti megállapodással megtörtént. Az általános iskolai és művészeti iskolai 
feladatokat az állami fenntartású Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola látja el 2013. január 1-jétől. Az óvodai és bölcsődei feladatokat 
önkormányzati költségvetési intézmény, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde látja el. 
A Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgál ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, 
továbbá az intézményben lévő eszközöket, felszereléseket –, valamint mindazon ingó és 
ingatlan vagyon, amely az intézmény fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KIK 
ingyenes használatába kerül a Használati szerződés szerint. Az intézmény fenntartásával, 
irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok gyakorlásához 
és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottakat 
Átadás-átvételi Megállapodás szerint átadta az Önkormányzat a KIK-nek 2012. december 31. 
napjával.  
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és 
Bölcsőde általános iskolai és művészetoktatási szakmai feladataival kapcsolatos 
kötelezettségvállalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került 2013. január 1-
jével. A működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás 2013. január 1-jét követően is 
Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 
Az óvoda és a bölcsőde feladatainak vonatkozásában a kötelezettségvállalás az 
intézményvezetőt illeti meg a Gazdálkodási Szabályzat szerint. 
 
A 2012. június 28. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
ZÁRADÉK: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg  
- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal, 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozattal,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozattal, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozattal, 
- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozattal, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozattal, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
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Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2013.   
(IV. 25.) Öt. határozatával és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
81/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
         
         Koncz Ferenc 
          polgármester 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításaival egységes szerkezetben 

 
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. (XII. 31.) 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: 

1) Az intézmény neve:  Szerencsi Óvoda és Bölcsőde  
 

2) Az intézmény alapfeladata:   
óvodai nevelés  
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. a) 
pontja szerint 

 
3) OM azonosító:  .................................................... 

 
4) Az intézmény székhelye:  

3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
 

5)  Az intézmény telephelyei:  
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. 
3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
3902 Szerencs-Ond, Kossuth út 14. 

 
6) Az intézmény alapító szerve:   

Szerencs Város Önkormányzata 
 

7) Az alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 

8) Az intézmény fenntartója:   
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
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9) Jogelőd intézmények: 

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Óvoda és Bölcsőde 

 
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. 

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 

 
12) Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

a köznevelési törvény 20. § (1) bekezdése alapján 
 

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

 
14) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a székhelyen és telephelyen lévő ingatlanok:  
Szerencs, Rákóczi út 128. Hrsz.: 2018/3, 3509 m2, 
Szerencs, Rákóczi Zigmond 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. 

 
15) Irányító szerv neve: 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

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

 
17) Irányító szerv vezetője:  

Polgármester 
 

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) 
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19) Az intézmény képviseletére jogosultak:   
intézményvezető, vagy az általa megbízott alkalmazott 

  
20) Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy 
 

21) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Közalkalmazotti foglalkoztatás 
Munkaviszony 

 
 

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 út 47. sz.:  160 
Szerencs-Ond, Kossuth u. 14. sz.:  25 
bölcsődébe felvehető gyermekek száma:  50 

 
23) Az intézmény alaptevékenysége: 

 
 Alaptevékenységi szakágazat:  851020 Óvodai nevelés 
 

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 
- 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  

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
ZÁRADÉK: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg  
- a 121/2011. (V. 31.) Öt. határozattal, 
- a 149/2011. (VII. 20.) Öt. határozattal,  
- a 160/2011. (VIII. 18.) Öt. határozattal, 
- a 199/2011. (IX. 22.) Öt. határozattal, 
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- a 210/2011. (X. 20.) Öt. határozattal, 
- az 54/2012. (III. 29.) Öt. határozattal, 
- a 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 

 
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2013.      
(IV. 25.) Öt. határozatával és 107/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31.  
 Koncz Ferenc  
 polgármester 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetésével kapcsolatos 
intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Szerencsi Művelődési Központ alapító 
okiratát.  
 
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: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Általános Művelődési Központ 
alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki: 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2012. június 28. napján, 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-
(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. 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. (XII. 31.) 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: 

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

1. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  
 

3. Az alapító okirat 2. és 3. pontja törlésre kerül. 
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4. Az alapító okirat 5. pontjának számozása 2-re módosul, szövege az alábbiak szerint módosul:  
2. Az intézmény székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) 
 
 

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

3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b.  
3881 Sima, Fő út 6-7.  
 

6. Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül.  
 
7. Az alapító okirat 8. pontjának számozása 4-re módosul, szövege az alábbiak szerint módosul: 

4. Alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata 
 

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

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

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

Városi Kulturális Központ és Könyvtár  
 

11. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8-ra módosul, szövege nem változik: 
8. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 

12. 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. 

 
13. 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 

 
14. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 11-re módosul, szövege az alábbiak szerint 

módosul: 
11. Intézmény típusa: művelődési központ és városi könyvtár 



 65 

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

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

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

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

módosul: 
13. 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 
Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 

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

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

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

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

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

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

21. 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) 

 
22. 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 

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

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

24. Az alapító okirat 25. és 26. pontja törlésre kerül. 
 
25. Az alapító okirat 27. pontjának számozása 21-re módosul, a kollégiumi feladatok, valamint a 

TEÁOR számok törlésre kerülnek, szövege az alábbiak szerint módosul: 
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21. Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
 

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

 
A) Közművelődési intézményegység: 

 
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 

 
 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: 

 
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 
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 
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
 
A módosítás oka: 
A köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Szerencsi Általános Művelődési Központ feladatai 
közül állami fenntartásba került a kollégiumi feladatellátás.  
A törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, ha a többcélú intézmény átszervezése a támogatást nyújtó 
állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projekttel érintett többcélú intézmény nem 
szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszakban. A Rákóczi-vár mint kollégiumi 
feladatellátási hely a Norvég Alap pályázatából került felújításra, és a támogatást nyújtó nem 
nyilatkozott 2013. január 1-jéig, ezért Szerencs Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás felfüggesztő hatályú záradékkal került megkötésre.  
Az önkormányzat kikérte a támogatást nyújtó állásfoglalását, amely hozzájárult az átszervezéshez. Az 
állásfoglalás megérkezése után vált lehetővé a törvény 2. § (1) bekezdése szerinti átszervezési döntés 
meghozatala. 
 
A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
A kollégiumi nevelési-oktatási feladatok és szakmai dolgozók átadás-átvétele Szerencs Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodással megtörtént. A 
kollégiumi feladatokat 2013. január 1-jétől az állami fenntartású Szerencsi Középiskolai Kollégium 
nevű intézmény látja el. Az önkormányzat kötelező közművelődési, könyvtári és egyéb feladatainak 
ellátása továbbra is önkormányzati költségvetési intézmény, a Szerencsi Művelődési Központ keretein 
belül történik. 
A Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgál ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az 
intézményben lévő eszközöket, felszereléseket –, valamint mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az 
intézmény fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KIK ingyenes használatába kerül a Használati 
szerződés szerint. Az intézmény fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, 
valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó foglalkoztatottakat Átadás-átvételi Megállapodás szerint átadta az Önkormányzat a 
KIK-nek 2012. december 31. napjával.  
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ kollégiumi nevelési szakmai feladataival kapcsolatos 
kötelezettségvállalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került 2013. január 1-jével. A 
működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás 2013. január 1-jét követően is Szerencs Város 
Önkormányzatát illeti meg. 
A közművelődési és könyvtári feladatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás az intézményvezetőt 
illeti meg a Gazdálkodási Szabályzat szerint. 
 
A 2012. június 28-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
ZÁRADÉK 
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg  

- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával,  
- 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 elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
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Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013.    (I. 13.) 
Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával, és a 
108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. 
határozatával, és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
        
         Koncz Ferenc 
          polgármester 

 
 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításaival egységes szerkezetben 

 
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. 
(XII. 31.) 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: 
 
1. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  
 
2. Az intézmény székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) 
 
3. Az intézmény telephelyei: 

3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b.  
3881 Sima, Fő út 6-7.  

 
4. Alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata 

 
5. Alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 
 
6. Az intézmény fenntartója:   
    Szerencs Város Önkormányzata 
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 
7. Jogelőd intézmények: 

Városi Kulturális Központ és Könyvtár  
 

8. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 
9. Gazdálkodási besorolás:   

Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a 
telephelyek vonatkozásában.  Vállalkozási tevékenységet nem 



 69 

folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szerencsi Polgármesteri 
Hivatal látja el. 

 
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 

 
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) 
pontja alapján 

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

területe 
 
13. 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 
Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 
 

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

 
15. Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
16. Irányító szerv székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 
17. Irányító szerv vezetője:  
    Polgármester 
 
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) 
 
19. Az intézmény képviseletére jogosult:    

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

 
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): 
    Közalkalmazotti jogviszony 

Munkaviszony 
 
21. Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
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Államháztartási szakágazati besorolása:  932900 Máshová nem sorolható egyéb 

szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

 
 
 

A) Közművelődési intézményegység: 
 
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 
 

 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: 
 
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 
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 
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562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
ZÁRADÉK 
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg  

- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával,  
- 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 elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 

 
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013.       (I. 13.) 
Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával, és a 
108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
 Koncz Ferenc 
 polgármester 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetésével kapcsolatos intézkedéseket 
a Magyar Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntés hozza:  
 
108/2013. (V. 31.) 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: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot adja ki: 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2012. június 28. napján, 118/2012. (VI. 28.) Öt. határozattal elfogadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. 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. (XII. 
31.) 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: 

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

22. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  
 

3. Az alapító okirat 2. és 3. pontja törlésre kerül. 
 

4. Az alapító okirat 5. pontjának számozása 2-re módosul, szövege az alábbiak 
szerint módosul:  

23. Az intézmény székhelye:   
    3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) 
 
5.  Az alapító okirat 6. pontjának számozása 3-ra módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul:  
24. Az intézmény telephelyei: 

3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b.  
3881 Sima, Fő út 6-7.  
 

6. Az alapító okirat 7. pontjának szövege a záradékba kerül.  
 

7. Az alapító okirat 8. pontjának számozása 4-re módosul, szövege az alábbiak szerint 
módosul: 
25. Alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata 
 
8. Az alapító okirat 9. pontjának számozása 5-re módosul, szövege nem változik: 
26. Alapítás ideje: 2011. augusztus 1. 
 
9. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 6-ra módosul, szövege nem változik: 
27. Az intézmény fenntartója:   
    Szerencs Város Önkormányzata 
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
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10. Az alapító okirat 11. pontjának számozása 7-re módosul, szövege az alábbiak 
szerint módosul: 
28. Jogelőd intézmények: 

Városi Kulturális Központ és Könyvtár  
 
11. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 8-ra módosul, szövege nem változik: 
29. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 
12. 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. 

 
13. 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 

 
14. 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 

 
15. Az alapító okirat 16. pontjának számozása 12-re módosul, szövege nem változik: 
33. Működési köre:   Szerencs város közigazgatási területe, a szerencsi  

kistérség területe 
 
16. 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 
Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 
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17. Az alapító okirat 18. pontjának számozása 14-re módosul, szövege nem változik: 
35. Vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
    Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 

18. Az alapító okirat 19. pontjának számozása 15-re módosul, szövege nem változik: 
36. Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
19. Az alapító okirat 20. pontjának számozása 16-ra módosul, szövege nem változik: 
37. Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 
20. Az alapító okirat 21. pontjának számozása 17-re módosul, szövege nem változik: 
38. Irányító szerv vezetője: Polgármester 
 
21. 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) 

 
22. 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 

 
23. Az alapító okirat 24. pontjának számozása 20-ra módosul, szövege az alábbiak 
szerint módosul: 
41. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): 
    Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony 
 
24. Az alapító okirat 25. és 26. pontja törlésre kerül. 

 
25. Az alapító okirat 27. pontjának számozása 21-re módosul, a kollégiumi feladatok, 
valamint a TEÁOR számok törlésre kerülnek, 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: 

 
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 

 
 Szakfeladatok: 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
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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: 

 
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 
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 

 
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 
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A módosítás oka: 
A köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Szerencsi Általános Művelődési 
Központ feladatai közül állami fenntartásba került a kollégiumi feladatellátás.  
A törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, ha a többcélú intézmény átszervezése a támogatást 
nyújtó állásfoglalása szerint visszafizetési kötelezettséggel jár, a projekttel érintett többcélú 
intézmény nem szervezhető át és nem szüntethető meg az előírt fenntartási időszakban. A 
Rákóczi-vár mint kollégiumi feladatellátási hely a Norvég Alap pályázatából került 
felújításra, és a támogatást nyújtó nem nyilatkozott 2013. január 1-jéig, ezért Szerencs Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás 
felfüggesztő hatályú záradékkal került megkötésre.  
Az önkormányzat kikérte a támogatást nyújtó állásfoglalását, amely hozzájárult az 
átszervezéshez. Az állásfoglalás megérkezése után vált lehetővé a törvény 2. § (1) bekezdése 
szerinti átszervezési döntés meghozatala. 
 
A közfeladatok jövőbeni ellátása: 
A kollégiumi nevelési-oktatási feladatok és szakmai dolgozók átadás-átvétele Szerencs Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodással 
megtörtént. A kollégiumi feladatokat 2013. január 1-jétől az állami fenntartású Szerencsi 
Középiskolai Kollégium nevű intézmény látja el. Az önkormányzat kötelező közművelődési, 
könyvtári és egyéb feladatainak ellátása továbbra is önkormányzati költségvetési intézmény, a 
Szerencsi Művelődési Központ keretein belül történik. 
A Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgál ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, 
továbbá az intézményben lévő eszközöket, felszereléseket –, valamint mindazon ingó és 
ingatlan vagyon, amely az intézmény fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KIK 
ingyenes használatába kerül a Használati szerződés szerint. Az intézmény fenntartásával, 
irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok gyakorlásához 
és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottakat 
Átadás-átvételi Megállapodás szerint átadta az Önkormányzat a KIK-nek 2012. december 31. 
napjával.  
 
Kötelezettségvállalás rendje: 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ kollégiumi nevelési szakmai feladataival 
kapcsolatos kötelezettségvállalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került 2013. 
január 1-jével. A működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás 2013. január 1-jét követően 
is Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. 
A közművelődési és könyvtári feladatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás az 
intézményvezetőt illeti meg a Gazdálkodási Szabályzat szerint. 
 
A 2012. június 28-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
ZÁRADÉK 
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg  

- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával,  
- 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 elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 
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Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013.    
(I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. 
határozatával, és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) 
Öt. határozatával, és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
        
         Koncz Ferenc 
          polgármester 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításaival egységes szerkezetben 

 
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. (XII. 31.) 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: 

 
1. Az intézmény neve:  Szerencsi Művelődési Központ  

 
2. Az intézmény székhelye:   

    3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) 
 

3. Az intézmény telephelyei: 
3900 Szerencs, Nagyvárad út 2/b.  
3881 Sima, Fő út 6-7.  

 
4. Alapító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzata 

 
5. Alapítás ideje:  2011. augusztus 1. 

 
6. Az intézmény fenntartója:   

    Szerencs Város Önkormányzata 
    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

7. Jogelőd intézmények: 
Városi Kulturális Központ és Könyvtár  
 

8. Az intézmény jogállása:   
    önálló jogi személy  
 

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

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 

 
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) pontja alapján 

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

területe 
 

13. 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 
Hrsz.:  58/2 Szerencs, Nagyvárad út 2/b. 
Hrsz.:  48 Sima, Fő út 6-7. 
 

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

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

 
16. Irányító szerv székhelye:   

    3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
 

17. Irányító szerv vezetője:  
    Polgármester 
 

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) 
 

19. Az intézmény képviseletére jogosult:    
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Az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott 
intézményegység-vezető, alkalmazott 

 
20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): 

    Közalkalmazotti jogviszony 
Munkaviszony 

21. Az intézmény feladata és alaptevékenysége: 
 

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

 
A) Közművelődési intézményegység: 
 
Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése 
 

 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: 
 
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 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
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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 

 
ZÁRADÉK 
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg  

- a 123/2011. (V. 31.) Öt. határozatával,  
- 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 elfogadott alapító okirat hatályát veszti. 

 
Jelen alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013.       
(I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. 
határozatával, és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerencs, 2013. május 31. 
 Koncz Ferenc 
 polgármester 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítások átvezetésével kapcsolatos 
intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

14. Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata 2012. november 15-én, 198/2012. (XI. 15.) Öt határozatával döntött 
arról, hogy a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén támogatja a Szerencsi Országzászló 
felállítását, a 80 éves évforduló kapcsán. 
Ezt követően pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumhoz, 
amely nem részesült kedvező elbírálásban. Azonban Balog Zoltán  miniszter úr az NKA miniszteri 
keretéből 2 millió forint vissza nem térintendő támogatást biztosít a Szerencsi Országzászló 
újraállítására. 
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Az alkotás teljes bekerülési költsége 6,3 millió forint, amelyhez a miniszter úr jóvoltából 2 millió forint 
már rendelkezésre áll. Az NKA 2013. június 10-i beadási határidővel ismételten kiírta nyilvános 
pályázatát köztéri munkák létrehozására, amelyre önkormányzatok pályázhatnak professzionális 
képzőművészek alkotásaival. 
A pályázaton maximum 5 millió forint igényelhető, a támogatás mértéke a pályázat teljes 
költségvetésének maximum 70%-a. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a 
Nemzeti Kulturális Alap nem írja elő.   
Az alkotás tervezett helye továbbra is a polgármesteri hivatal bejárata előtti füves terület. A mű 
tervezett megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2014.04.30. Alkotója: Ekker Róbert szobrász. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a terület az 
önkormányzat tulajdonát képezi, és garantálnia kell a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti 
karbantartását, ápolását, valamint nyilatkozni kell arról is, hogy a felállítandó mű jogtiszta tulajdonú 
telken valósul meg.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a tervezett köztéri műalkotás állításához az elvi engedélyt, és a pályázat benyújtásához a 
szükséges nyilatkozatok megtételével a hozzájárulást megadni szíveskedjenek. 
 
 
Király Judit közművelődési szakreferens ismerteti az előterjesztés tartalmát.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirend vitáját.  
 
Heves János képviselő: Emlékszik, polémia alakult ki korábban, hogy szükség van-e erre a 
látványberuházásra a városban, de akkor megszavazta a pályázat benyújtását. Azóta többen 
megkeresték a városban élők közül, és nemtetszésüket nyilvánították ki, hogy a mai gazdasági 
viszonyok között szükséges-e egy ilyen beruházás. Meggondolandó. Nem lehet közömbös a 
város lakói által tanúsított megítélés. Szereti Ekker Róbert munkáit, de erre a projektre illik 
leginkább a látványberuházás kifejezés. Az elhangzott vélemények ismeretében nem 
támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Visi Ferenc képviselő: Az önkormányzat most több pénzt kap, tehát nem károsodik, inkább 
nyeresége van. Szépségből, és hazaszeretetből épülhet majd mindenki.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Korábban nem támogatta a pályázatot, de megváltozott a 
véleménye, mert látott korabeli képeslapot, amelyen látható volt a korábbi országzászló. Nem 
elhanyagolható szempont, hogy most 2 millió forinttal több támogatást kapnak a 
megvalósításra. Az érvek arra sarkalják, hogy támogassa a pályázatot.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A pályázattól függ az országzászló megvalósítása, azonban 
ezt a pénzt csak erre lehet pályázni. Ha nem nyer a pályázat, akkor a város nem tudja 
kiegészíteni a rendelkezésre álló összeget. Ebben nem a város pénze áll, de nem akar 
párhuzamot vonni. Neki tetszik a Rákóczi szobor, de az önkormányzatnak abban 1,1 millió 
forintja van.  
 
Koncz Ferenc polgármester egyetért Heves Jánossal, mert az országzászló egy látvány. 
Beismeri, hogy bármely munkahelyteremtő beruházás fontosabb jelen esetben, mint ez a 
pályázat, viszont vannak nemzeti érzelmei az embernek, és úgy hiszi, hogy ez ebből a 
szempontból lehet fontos. Különösen úgy, hogy az önkormányzatnak ez nem jelent kiadást. 
De ugyanígy látvány az évről-évre kiültetett sok virág, azonban megszokták, szép, és nem 
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jelent olyan ráfordítást, amely ellenérzéseket váltana ki. Az országzászló, a város múltja, a 
történelmi hagyományok, a magyarság nagyon fontos kérdés. Heves János úgy fogalmazott, 
hogy „többen megjegyezték”, neki viszont ennek az ellenkezőjét. Úgy gondolja, ebből a 
szempontból nem követnek el hibát, ha ezt a pályázatot benyújtják.  
 
Heves János képviselő a Rákóczi szoborhoz kapcsolódóan megjegyzi, hogy az teljes 
egészében az ő tiszteletdíjának a felajánlásából valósult meg. Ha most arról lenne szó, hogy 
valamelyik alpolgármester a számára jóval magasabb mértékben megállapított tiszteletdíjat 
ajánlja fel erre a célra, akkor a forrásáról nem is kellene vitatkozni. De nem ajánlották fel, a 
másik viszont az ő felajánlása volt. Ezt nem tartja szerencsés összehasonlításnak. Azóta 
megemlékezéseket is tartanak a szobornál, amely a város egyik nevezetességének is 
tekinthető, és nem tartja olyan elítélendő cselekedetnek, hogy megvalósult. Lehet mondani, 
hogy a város pénze áll benne, de azt a pénzt ő zsebre tehette volna. Sokkal kevesebb 
összegből gyűlt össze, nem 200 ezer forintból, hanem 50 ezer forintból. Úgy érzi, nem volt 
fair ez a hozzászólás, ezért ezt ilyen módon szerette volna korrigálni.  
 
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi: Úgy emlékszik, azt mondta Egeli Zsolt, hogy neki 
tetszik a szobor, de lehet, hogy félreértette. Ne nyissanak ebben vitát, mert az a szobor jó, és 
jó helyen van, mindenki támogatta annak megvalósítását.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Gál András volt az előterjesztője annak a napirendnek. A 
Simai Tábor pályázata nem nyert, így 1,1 millió forint jött vissza a városnak, amely le volt 
kötve. Tehát ez a szobor nem az alpolgármester tiszteletdíjából valósult meg, mert ez azon túl 
volt, hiszen a szobrot 1,1 millió forintból nem lehetett volna megcsinálni. Ahhoz járult hozzá 
a képviselő-testület, hogy az 1,1 millió forintot erre fordítsák. 
 
Visi Ferenc képviselő: Mindenki megköszönheti Heves Jánosnak, hogy felajánlotta a 
tiszteletdíját bármi épült Szerencsen, bár önkormányzati segítséggel is, de ezen ne vitázzanak. 
Azonban ha kell, utána lehet keresni az adatoknak.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A pénzről vitáznak, pedig csak el kellene olvasni az 
előterjesztést, amelyből kiderül, hogy az önkormányzatnak nem kell saját forrást biztosítani a 
megvalósításhoz. A legutóbbi pályázatnál is arról volt szó, hogyha kell önrész, akkor saját 
munkavégzéssel száll be a projektbe Szerencs.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szükséges forrás rendelkezésre állása 
esetén – támogatja a Szerencsi Országzászló elnevezésű köztéri alkotás állítását.  
Ennek érdekében a Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap 
Vizuális Művészetek Kollégiumához (altéma kódszáma: 3974). 
 
A Képviselő-testület az alábbiakat nyilatkozza: 
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- az 1669 hrsz-ú terület Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonát képezi,  
- az Önkormányzat garantálja a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, 
fenntartását, ápolását 
- a felállítandó mű jogtiszta tulajdonú telken valósul meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.  
 
Határidő:  2013. június 10. 
Felelős:  polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   1  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntés hozza:  
 
 
109/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szükséges forrás rendelkezésre 
állása esetén – támogatja a Szerencsi Országzászló elnevezésű köztéri alkotás állítását.  
Ennek érdekében a Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához (altéma kódszáma: 3974). 
 
A Képviselő-testület az alábbiakat nyilatkozza: 
 
- az 1669 hrsz-ú terület Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonát képezi,  
- az Önkormányzat garantálja a tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti 
karbantartását, fenntartását, ápolását 
- a felállítandó mű jogtiszta tulajdonú telken valósul meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá.  
 
 
Határidő:  2013. június 10. 
Felelős:  polgármester 
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15. Pályázati önrész igazolása  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szerencsi Általános Művelődési Központ pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához „VI. Országos Csokoládé Fesztivál 
Szerencsen” címmel (azonosító szám: A2001 N3979). Az igényelt pályázati támogatás 19,8 millió 
forint, melyhez 20% önrész rendelkezésre állásának igazolása szükséges a fenntartó részéről. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2013. május 29-e volt, így utólagosan kérjük a Képviselő-testület 
jóváhagyását az önrész igazolásához. 
 
A 2 millió forint saját forrás a Szerencsi Általános Művelődési Központ költségvetésében saját 
bevételeiből, valamint egyéb támogatásokból rendelkezésre áll a csokoládé fesztivál 
megszervezéséhez. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Király Judit közművelődési szakreferens nem tesz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, 
csupán ismerteti a tartalmát.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Pályázati önrész igazolása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi döntést hozta:  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ „VI. Országos Csokoládé Fesztivál Szerencsen” címmel a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához benyújtott pályázatához 2 millió 
forint saját forrás rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 



 85 

Tartózkodás:   8  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
110/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Pályázati önrész igazolása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ „VI. Országos Csokoládé Fesztivál Szerencsen” címmel a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága Kulturális Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához benyújtott 
pályázatához 2 millió forint saját forrás rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

16. Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szlovákiai testvérvárosunk, Rozsnyó polgármestere azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy egy, a 
Visegrádi Alaphoz benyújtandó pályázatukhoz adjunk partnerségi nyilatkozatot.  
 
A pályázattal a „Kulturna jesen – Kulturális ősz” című programsorozatukhoz kívánnak támogatást 
igényelni. A program célja, hogy közelebb hozzák a rozsnyói emberekhez a testvérvárosaik kultúráját, 
szokásait, gasztronómiáját.  
A partnerségi nyilatkozat kiadása Szerencs részéről nem jár pénzügyi kötelezettséggel vagy bármiféle 
anyagi támogatással. Nyertes pályázat esetén Rozsnyó idén szeptemberben rendezi meg a programot, 
amelyre meghívja három testvérvárosa, a lengyel Cieszyn, a cseh Cesky Tesin és Szerencs delegációit, 
hogy bemutatkozzanak a rendezvényen. A résztvevőknek szállást és étkezést biztosítanak. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Király Judit közművelődési szakreferens az írásos előterjesztésben ismertette a pályázati 
nyilatkozat indokát, amely pénzügyi kötelezettséget nem jelent Szerencs városa számára.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
 
 



 86 

Döntési javaslat:  
Tárgy: Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi döntést hozta:  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Rozsnyó szándékát a Visegrádi 
Alaphoz benyújtandó pályázata tárgyában. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén partnerként 
részt kíván venni a „Kulturna jesen” elnevezésű rendezvényen 2013 szeptemberében. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a partnerségi nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   8  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
111/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Rozsnyó szándékát a 
Visegrádi Alaphoz benyújtandó pályázata tárgyában. A képviselő-testület nyertes pályázat 
esetén partnerként részt kíván venni a „Kulturna jesen” elnevezésű rendezvényen 2013 
szeptemberében. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a partnerségi nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

17. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította Szerencs Város Polgármesteri 
Hivatalának alapító okiratát. A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást intézett a benyújtó 
Szerencs Város Önkormányzatához, melyben az alábbi hiányosságokra hívták fel a figyelmet: 

− az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 5. 
§ (4) bekezdése alapján az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni a módosító 
okiratot is. 

− A 18. pontot az „Államháztartási szakágazati besorolás” és az „Alaptevékenység 
szakfeladatrend szerinti besorolása” megnevezésekkel ki kell egészíteni 

− A hatályba lépés napja pedig a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alapító okirat módosításának elfogadását, melyet 
előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.   
 
 
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző ismerteti, hogy jogszabályban előírt formai 
követelményeknek tesznek eleget a határozati javaslatban foglalt dokumentum elfogadásával.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva 
úgy dönt, hogy Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 1./ pontja a „Költségvetési szerv neve” sorban Szerencs Város Polgármesteri 
Hivatala megnevezés „Szerencsi Polgármesteri Hivatal” megnevezésre módosul.  
 
Az Alapító Okirat 18./ pontja az alábbiakkal egészül ki: ”811000 Építményüzemeltetés”, valamint 
„Államháztartási szakágazati besorolás” és az „Alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása” 
megnevezések 
 
Az alapító Okirat 18./ pontjában a 841126 szakfeladat megnevezése az alábbira módosul: 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége. 
 
A záradék az alábbiakra módosul: 
 „Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okiratot Szerencs Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ........................ Öt. határozatával hagyta jóvá.” 
 
A módosítás az alapító okirat egyéb részeit nem érinti.  
 
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, 
valamint a Szerencs Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító okirat jelen határozat 
mellékletét képezik. 
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A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal módosított alapító 
okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások átvezetésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős:  jegyző   
Határidő:  azonnal 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
112/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
Az Alapító Okirat 1./ pontja a „Költségvetési szerv neve” sorban Szerencs Város 
Polgármesteri Hivatala megnevezés „Szerencsi Polgármesteri Hivatal” megnevezésre 
módosul.  
 
Az Alapító Okirat 18./ pontja az alábbiakkal egészül ki: ”811000 Építményüzemeltetés”, 
valamint „Államháztartási szakágazati besorolás” és az „Alaptevékenység szakfeladatrend 
szerinti besorolása” megnevezések 
 
Az alapító Okirat 18./ pontjában a 841126 szakfeladat megnevezése az alábbira módosul: 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége. 
 
A záradék az alábbiakra módosul: 
 „Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
Jelen módosításokkal egységbe szerkesztett alapító okiratot Szerencs Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az ........................ Öt. határozatával hagyta jóvá.” 
 
A módosítás az alapító okirat egyéb részeit nem érinti.  
 
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata, valamint a Szerencs Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosító okirat 
jelen határozat mellékletét képezik. 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal módosított 
alapító okiratának törzskönyvi nyilvántartásba vételével, a módosítások átvezetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
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Felelős:  jegyző   
Határidő:  azonnal 
 
 

18. Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú 
földrészletre  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szerencs belterület 1940/2 hrsz.-u. 5 ha 2387 m2 területű, legelő művelési ágú, természetben  a 37.sz. 
főút – Szerencs patak csatlakozásánál a Tatay Zoltán sportpálya felé eső földterület Szerencs Város 
Önkormányzata tulajdonát képezi.  
A földterület egy részére – melyet az új közúti híd és ehhez kapcsolódóan a patakmeder korrekciója 
érint  – a Magyar Állam nevében Dr. Kovács Levente egyéni ügyvéd vételi ajánlatot tett. 
A vételi ajánlat, a mellékletét képező vázrajz, valamint a terület-kimutatás alapján az 1940/2 hrsz-u. 
földrészlet  megosztásával kialakuló 1940/4 hrsz.-u. 5 ha 1223 m2 nagyságú terület továbbra is az 
Önkormányzat tulajdonában marad, míg 1940/3 hrsz.-u. 1164 m2 nagyságú területre pedig bruttó 
1.626.108 Ft (1.100.-Ft/m2+ÁFA) összegű vételi ajánlatot tett a Magyar Állam nevében eljáró 
ügyvéd. A felajánlott vételár megegyezik ezen önkormányzati területből korábban az útszélesítésre 
eladott földrészlet négyzetméterenkénti árával. 
A vételi ajánlat elutasítása esetén a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. alapján  kisajátítási 
eljárás indul a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalnál. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a vételi ajánlat elfogadásáról dönteni szíveskedjenek, melyet előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság tárgyal. 
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője: A vételi ajánlat még mindig a 37. sz. 
főközlekedési út rekonstrukciójához kapcsolódik.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, fontosnak tartják a jó kapcsolatok ápolását.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt a területet már 
elfoglalta, és beépítette a NIF. A beruházás átadási határideje a mai nap éjfélig van. Ennek 
már három éve kellett volna megtörténnie, a területet akkor kellett volna a NIF-nek 
kisajátíttatni. A Pénzügyi Bizottság elnöke említette a jó kapcsolatok ápolását. Ez a kapcsolat 
nem mondható jónak, egyáltalán nem könnyű partner a NIF főleg úgy, hogy ebben a 
projektben nem résztvevő az önkormányzat, csupán szenvedő alany. A mai napig megoldatlan 
a kerékpáros, és a gyalogos közlekedés az ipari parkba, hiszen a 260 millió forintra benyújtott 
pályázatot elutasították, mert egy új híd megépítését is magába foglalta a Szerencs patakon. 
Az eredeti terveket, a 37-es utat illetően már eleve úgy kellett volna elkészíteni, hogy abban 
már gondolnak a kerékpáros és gyalogos közlekedésre is az Ipari Parkig. Ebből lesz még 
problémája a következő önkormányzatnak is. Az Észak-magyarország újság címlapján 
megjelent cikkben próbálják a felelősséget a hivatalra hárítani, de azt elfelejtik említeni, hogy 
vízjogi engedély nélkül fedték le az utat. A NIF be is perelte az önkormányzatot, hogy az 
adófizetők pénzét költik, jobb lesz, ha vigyáznak magukra, és azt teszik, amit ők mondanak. A 
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NIF elvesztette a pert, és nem azért, mert az önkormányzat nem vigyázott az adófizetők 
pénzére, hanem azért, mert nem volt igaza.  
 
Koncz Ferenc polgármester név szerint bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú földrészletre 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencs belterület 1940/2 hrsz.-u földrészletből megosztással 
kialakuló 1940/3 hrsz.-u. 1164 m2 nagyságú földrészletre érkezett 1.280.400.-Ft + ÁFA (bruttó 
1.626.108.- Ft) összegű vételi ajánlatot elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés 
megkötésére.  
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős:    polgármester 
 
 
Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – tartózkodik, Dr. Gál András – igen, Heves János – 
igen, Kiss Attila – igen, Koncz Ferenc – igen, Dr. Korondi Klára – igen, Visi Ferenc igen 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   1  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:  
 
113/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú földrészletre 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencs belterület 1940/2 hrsz.-u földrészletből 
megosztással kialakuló 1940/3 hrsz.-u. 1164 m2 nagyságú földrészletre érkezett 1.280.400.-Ft 
+ ÁFA (bruttó 1.626.108.- Ft) összegű vételi ajánlatot elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítást helyettesítő adás-vételi 
szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős:    polgármester 
 
 



 91 

19. Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata 40/2013. (II.14.) Öt határozattal döntött a City-SEC programhoz 
történő csatlakozásról. Az uniós forrásból megvalósuló program középpontjában az 
energiahatékonyság javítása, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése szerepel, melynek érdekében a 
projekthez csatlakozó települések számára a célok megvalósítását segítő akcióterv készül. 
Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervét az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia 
Ügynökség Nonprofit Kft. készítette el, és a projektet koordináló Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség jóváhagyásra megküldte az Önkormányzat részére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervét elfogadni szíveskedjenek, melyet 
előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyal.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az 
írásos előterjesztéshez.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület Szerencs Fenntartható Energia Akciótervét elfogadja. 
 

SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   1  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:  
 
114/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása 
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület Szerencs Fenntartható Energia Akciótervét elfogadja. 
 

 

20. Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen 

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Intertraverz Zrt. a cukorgyártási hagyományokra alapozott, cukorcirok innovatív feldolgozására 
épülő iparfejlesztésre vonatkozó javaslatot tett, melyet a Keleti Ipartelepen a BHD Zrt. tulajdonában 
álló területen terveznek megvalósítani. 
 
A munkahelyteremtő beruházási program a megvalósítás szereplői és a tevékenység szerint öt 
különálló, azonban egymásra épülő projektelemet tartalmaz az alábbiak szerint:  
- alapanyag termeltetés,  
- a cukorcirok feldolgozása, 
- a szármaradvány pelletálása, brikettálása,  
- fruktóz és glükóz gyártás, 
- felületaktív anyagok előállítása. 
 
A beruházási program egy, a Nemzeti Technológiai Pályázat keretében támogatott, 2009-2013. között 
végzett kutatás eredményeire alapozva készült el, mely a cukorcirok integrált mezőgazdasági 
termelési, tárolási, feldolgozási és logisztikai rendszerének kidolgozására irányult. 
 
A beruházás megvalósítása esetén összességében 110 fő állandó foglalkoztatása válik lehetővé. A 
cukorcirok kombinát alapanyag ellátását 1000 hektáros terület termése biztosíthatja, stabil piacot 
teremtve a termesztést vállaló gazdaságok részére.  
 
A termelés során előállított glukóz és fruktóz élelmiszeripari, a felületaktív anyagok pedig háztartás-
vegyipari és élelmiszeripari alapanyagként használhatóak.  
A szármaradványt brikettálás és pelletálás útján olcsó helyben termelt tüzelőanyag előállítására, 
valamint az üzem saját energiaszükségletének előállítására hasznosítják. 
A cukorcirok-feldolgozás ezen túlmenően lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben a Keleti 
Iparterületen a létrejött üzemek köré számos tovább-feldolgozó üzem települhessen, kihasználva, hogy 
az előállított cukor olyan platformvegyület, amely bázisán biotechnológiai eljárással további 
alapanyagok állíthatóak elő.  
 
Az Intertraverz Zrt. a Szerencsi Ipari park Kft. fő tulajdonosa, a szalmatüzelésű erőmű beruházás 
meghiúsulását követően a terület olyan hasznosításának lehetőségét keresi, mely nem veszélyezteti a 
világörökségi értékeket, a település társadalmi, gazdasági és természeti adottságaihoz, agráripari 
múltjához illeszkedik. Ennek érdekében az Önkormányzat elvi támogatását kéri a beruházási program 
megvalósításához.      
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az ismertetett iparfejlesztési törekvést támogatni szíveskedjenek. 
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Koncz Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Takács István képviselő 
ebből az ügyből kifolyólag van távol az ülésről.  
 
(Kiss Attila alpolgármester távozik az ülésről, a testület létszáma 7 fő.) 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismerteti, hogy az Intertraverz Zrt. 
juttatott el egy anyagot az önkormányzathoz, amely a cukorcirok innovatív feldolgozásra 
épülő iparfejlesztés megvalósítását körvonalazza. A dokumentum magas színvonalúan 
elkészített koncepciós anyag. A beruházási program négy éves államilag támogatott kutatási 
program eredményeire alapoz. A kutatás a cukorcirok termelésére és felhasználására irányult. 
Az Intertraverz Zrt. a Keleti Ipari Parkban jelentős területtel rendelkezik, illetve az Ipari Park 
Kft. fő tulajdonosa. A BHD volt telephelyén kívánják a beruházást megvalósítani. Ez egy 
komplett projekt, amely tartalmazza az alapanyag termeltetését, a cukorcirok feldolgozását, a 
feldolgozás révén fruktóz és glükóz gyártását. Ez élelmiszeripari anyag, és cukorkvótát nem 
igényel. Tehát úgy lehet cukrot előállítani a cukorcirokból, hogy az, cukorkvótát nem igényel. 
Ezért van realitása ennek a beruházási programnak. Ezen túl a szármaradvány pelletálásával, 
brikettálásával teljes egészében hasznosul a megtermelt növény. Biztosítja a komplexum 
teljes energiaellátását. Előállítanak még ún. felületaktív anyagokat, amely részben 
élelmiszeripari alapanyag, részben pedig háztartás-vegyipari alapanyag. Az előzetes 
tanulmányok alapján az üzem, amely a technológia és a projektben résztvevők alapján öt 
különböző, de egymásra épülő projektre tagolható. Az öt elem 110 fő állandó foglalkoztatását 
teszi lehetővé. Az alapanyag megtermelése kb. 1000 hektárt igényelne. Az önkormányzattól 
egy elvi előzetes hozzájárulást kér a Zrt. Egyrészt azért, mert a BHD beruházás meghiúsult, 
másrészt ez is jelentős beszállítással jár. Egy átlagos 10 km-es körzetből szállítanák be az 
alapanyagot, tehát a világörökségi értékeket nem veszélyezteti. A beruházó mindenképpen 
hasznosítani szeretné azt a területet, amely jelenleg csak terhet jelent a számára a telekadó 
miatt, viszont olyan beruházásba szeretnének kezdeni, amit az önkormányzat az elejétől fogva 
támogat. Amennyiben pályázatokat kívánnak a programban résztvevő szervezetek benyújtani, 
lobbitevékenységre is számítanak ezek támogatása érdekében. Számítanak arra a lelki hatásra, 
hogy valamennyi visszajönne a cukorgyártásból. Jelentős az előrehaladás a partnerszervezetek 
keresésében, ugyanis a megtermelt élelmiszeripari alapanyag diabetikus édességek 
gyártásához is alkalmas. Tehát keresik a kapcsolatot a helyi édességgyártó üzemekkel, és a 
Mezőgazdasági Zrt-vel is a termesztés érdekében.  
 
Koncz Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Berecz János kereste fel, és 
juttatta el hozzá a koncepciós anyagot. Azóta tettek bizonyos lépéseket. Már tárgyalt a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban államtitkár úrral, és onnan van az állásfoglalás, hogy ha a 
végterméket glükózzá és fruktózzá bontják, akkor az, nem igényel cukorkvótát. Jelenleg 
Fésűs Attila mezőgazdasági cége partnerszervezet bizonyos kísérleti terep biztosítása miatt. A 
végtermék felhasználásában szó lehet a szerencsi csokoládégyárról, egészen pontosan a 
Bonbon Kft-ről, és reményeik szerint a későbbiekben akár a Nestléről is.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Mi az a nagyságrend, amelybe egy ilyen üzem megépítése 
kerülhet?  
 
Szabó Lászlóné osztályvezető: Mivel a technológiát nem ismeri, nem tud még 
nagyságrendileg sem költségeket mondani, hiszen maga a technológia akár többszöröse is 
lehet az építési költségeknek. Az anyagban sem volt forintosítva a beruházás összértéke.  
 



 94 

Koncz Ferenc polgármester megítélése szerint 5-10 milliárd forint közötti költségről van 
szó.  
 
Visi Ferenc képviselő szerint az alapanyag termeléshez jelentős területeket kellene 
felhasználni, de megérné, ha sikerülne a beruházás. A szalmatüzelésű erőműnél is szurkoltak, 
hogy sikerüljön, annak ellenére a végére már tiltakozni kellett, mert már égnie kellett volna a 
szalmának is, de csak egy gödör lett belőle. Attól fél, hogy ez a beruházás is csak elindul és 
nem lesz belőle semmi.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: A BHD Zrt. tulajdonában van a terület. Mit nyilatkoztak ezzel 
kapcsolatban?  
 
Dr. Gál András képviselő: Már nagyon régóta a munkahelyek megteremtéséért dolgoznak, 
ezért úgy gondolja, hogy ha van jelentkező, akkor minden támogatást és lehetőséget meg kell 
adni a számukra. Még azt sem tudják, hogy mit akarnak, ezért ne kifogásokat keressenek, 
hogy milyen formában akadályozzák, vagy hátráltassák. Mielőtt bármit kitalálnának, most egy 
elvi döntésről van szó, amit támogatni kell.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Szerinte a támogatás meglesz, és nagyjából elmagyarázta a 
befektető a lényeget. Olyan cukorjellegű anyagot állítanak elő, amelyet a cukorkvóta 
kötelezettség nem terhel, viszont az élelmiszeriparban kitűnően fel lehet használni. A 
budapesti Műszaki Egyetem egyik tanszéke áll az eredeti kutatás mögött. A cég az 
egyetemmel vette fel a kapcsolatot, és ezt próbálják beilleszteni a mai magyarországi 
körülmények közé. Úgy gondolják, hogy a terület hagyományai miatt a beruházás itt volna a 
legjobb helyen. Helyben 100-150 fő munkaerőigényt jelenthet, de beszállítók tekintetében 
ezres nagyságrendű lehet az érintettség. Az önkormányzat részéről nem lehet kérdés, hogy 
támogatják-e.  
 
Heves János képviselő: Korábban, amikor a BHD kereste meg az önkormányzatot, akkor 
kicsit lelkesebben támogatták a beruházást, mint most. Volt olyan képviselőtársa, aki azt 
mondta, hogy az évszázad beruházása lesz. Ebből nem lett semmi, mert volt itt rendesen 
aknamunka, hogy ne így történjen. Természetesen támogatja az elképzelést, de felírt néhány 
megjegyzést, amely elhangzott. „Gátolni fogja az asszúsodást az üzem”, reméli, most nem 
fogja ezt gátolni. „A beszállítás fel fogja borítani a környék rendjét”, most is lesz beszállítás. 
Reméli, most már átalakult az emberek fejében a gondolkodás, és nem ez lesz a fő 
ellenmotívum, hogy a közúton megnövekszik a forgalom. „Világörökség”, ha jól emlékszik 
született korábban egy olyan világörökségi állásfoglalás, hogy ipart itt nem lehet letelepíteni. 
Bízik abban, hogy józanodott ez az álláspont, és nem lesz hasonló akadálygördítés. Ha mégis, 
az bizonyára szomorúságot okozna az itt élők számára, és nem vetne jó fényt az itt élőkre. 
Nem kérdés, hogy támogatni szükséges a beruházás megvalósulását. Sajnos a szigetelőanyag 
gyár sem akar megvalósulni, pedig hát három éve, mint a mennyei csodát, úgy várják. 
Mindenféle dátumok elhangzottak már, de semmi nem történt. Járt a szóban forgó terület felé, 
és már gratulált is Pazonyi Barnának, hogy milyen építkezés folyik mellette, de ott nincs más 
csak gaz. Minden beruházás esetében fennáll a veszélye annak, hogy nem valósul meg, de 
hiba volna ebből adódóan nem támogatni. Hiszen az élet nem arról szól, hogy mit hogyan 
tudnak akadályozni, örülni kell annak, hogy ez a társaság még nem vesztette el a hitét az 
önkormányzatban, és nem fordított hátat örökre. Ültek már itt mellette olyan emberek, akik 
arról beszéltek, hogy mi minden fog megvalósulni Szerencsen, pl: összeszerelő üzem, 
inkubátorház, műanyagablak gyártó üzem. Semmi nem lett belőle. Igaz, komolytalan 
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előterjesztés volt, de bíztak a sikerében. A jelenlegi beruházási terv nem olyan, mint az 
inkubátorház, hanem Szerencs jövőjét alapozná meg.  
 
Visi Ferenc képviselő: A félelem mindenkiben ott van, hiszen valóban sok ötlet felmerült, és 
nem valósult meg, de ettől függetlenül bizalmat kell szavazni. Említette képviselőtársa a 
szigeletőanyag gyárat, hogy nem indult el, de ez nem aknamunka, hanem pénzhiány. Minden 
a pénzen múlik. Ezen múlt a szalmatüzelésű erőmű is, Hujber Ottó nem kapott segítséget.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Polgármester úr bizonyára tájékoztatást fog adni a 
szigetelőanyag gyárról. Szerinte döntsenek úgy, hogy kikiáltják a pénzverés jogát. 
Foglalkozna vele a média, és legalább látnák a jó szándékukat.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Komoly előterjesztésről van szó. Gál András azt mondta, hogy 
évek óta ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Az önkormányzat három éve foglalkozik a témával 
és vette a nyakába. Az előző önkormányzatok, legalábbis vezetői szinten elhatárolódtak attól, 
hogy az önkormányzat feladata volna a munkahelyteremtés. Ők ezt felvállalták, amely óriási 
kereszt, és mindenki úgy gondolja ebben az önkormányzatban kivétel nélkül, hogy ez itt a 
legfontosabb, mert a város jövője múlik rajta. Egyetért Heves Jánossal, vannak veszélyek. 
Szerencs a világörökségi területhez tartozik, mint kultúrtájhoz. Ez a munkahelyteremtés 
szempontjából nehézségeket okoz. Be kell látni, hogy ebből eddig hasznuk nem volt, csak 
negatív következményei. Az előző kormányzat hozta azt a rendezési tervet, amelyről vita volt, 
és aminek az lett a vége, hogy ipartelepítés itt nem lehet. Bizonyos ipartelepítés nem lehet, 
olyan nincs leírva, hogy semmilyen. Úgy gondolja, ahol a mezőgazdasági nehézipar, tehát a 
cukorgyártás működött, ez a beruházás a legjobb helyen van. A szalmatüzelésű erőmű 
kapcsán elmondja: 10 gyárat terveztek, ebből egy sem épült meg. Azt nem mondja, hogy a 
szőlészek részéről nem volt nagy ellenállás, de azt sem mondhatja senki az itt ülők és itt nem 
ülők köréből, hogy ez az önkormányzat, amikor kezébe vette a város kormánybotját, azonnal 
nem melegítette fel ezt a kérdést is. Igaz, új helyszínen és új nagyságrendben, mert úgy látta, 
hogy másra úgysem sikerül támogatást szerezni. Ebben a kérdésben elsőként indult el a 
világörökségi egyeztetés irányába, mert ha nem egyeztetnek Tokaj-hegyalja jelenleg 
legerősebb szereplőjével, akkor vereséget is szenvedhetnek ezen a téren. Ha az ő 
támogatásukat megszerzik, még akkor sem biztos, hogy meg fog épülni ez az üzem. Sok apró 
probléma lehet a kivitelezés folyamatában, és biztosan nem fog aknamunkára hivatkozni, még 
akkor sem, ha volt, mert az az ember, aki pozícióban van, az söpörjön le mindent, mert 
ilyenkor az a feladat. Jelenleg a banki szférában kap „pofonokat”, mert azt a feladatot, 
amelyet politikusként a szigetelőanyag gyárral kapcsolatban megtehetett, megtette. A bankkal 
nem bír. Ez nem jelenti azt, hogy nem fog megvalósulni a szigetelőanyag gyár, de azt sem, 
hogy 100%-ban meg fog valósulni. Amikor alá lesz írva a szerződés a finanszírozásról, akkor 
majd be fogja hozni a testület elé, legyen bármilyen időpont. Mert ez az első áttörés lesz 
Szerencsen munkahelyteremtés ügyében. A továbbiakban szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület az Intertraverz Zrt. Szerencs, Keleti Ipartelepre tervezett, cukorgyártási 
hagyományokra alapozott, cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztési törekvését 
támogatja.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
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 döntést hozza:  
 
115/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen  
 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület az Intertraverz Zrt. Szerencs, Keleti Ipartelepre tervezett, cukorgyártási 
hagyományokra alapozott, cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztési 
törekvését támogatja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

21. Javaslat a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok 
ellátására  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2012. december 31. napjával – a törvény erejénél 
fogva – megszűnt. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 14. napján 
elfogadta a felnőttképzésről szóló rendeletét. Az előzetesen lefolytatott tárgyalások és helyi 
szabályozás meghozatalát követően az Önkormányzat, mint felnőttképzési akkreditációval rendelkező 
szervezet végez felnőttképzési tevékenységet.  
 
A Zempléni TISZK oktatási, szakképzési területen széleskörű tevékenységet folytató munkaszervezettel 
rendelkezett. A megkezdett munkafolyamatok, amelyeknek pénzügyi vonzatai is vannak 2012. 
december 31. napjával nem kerülhettek lezárásra. A társulást hat önkormányzat alkotta, melyeknek 
egymással szemben kölcsönösen fennálló követeléseiket és tartozásaikat rendezni szükséges. 
 
Szerencs Város Önkormányzata a felnőttképzési feladatok ellátása okán napi kapcsolatot tartott fenn a 
korábbi munkaszervezet tagjaival, akik a követelések érvényesítéséhez szükséges információkat a 
rendelkezésre bocsátják. A jogszabály erejénél megszűnt társulásnak azonban a folyamatban lévő, le 
nem zárt munkafolyamatok, és a munkavállalók jogviszonyának rendezése miatt jelentkeztek működési 
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kiadásaik, melyek kiegyenlítése nélkül nem valósítható meg a vagyonfelosztási eljárás. Célszerű, ha 
ezeket a kiadásokat – tekintettel arra, hogy a felnőttképzésből származtak bevételeink – az 
Önkormányzat kiegyenlíti, majd a vagyonfelosztási eljárás során a volt tagok irányában követelésként 
érvényesíti.  
 
A vagyonfelosztás során a korábbi tagönkormányzatok aktív közreműködése szükséges, amihez 
nélkülözhetetlen a koordinálás.  
 
Szükséges, hogy az Önkormányzat felhatalmazzon, hogy a volt Zempléni TISZK vagyonfelosztása 
során az egyeztető tárgyalásokat lefolytassam, koordináljam, a felnőttképzéshez kapcsolható 
követeléseinket érvényesítsem, a megosztásról a szükséges dokumentumokat aláírjam. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Koncz Ferenc polgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy az előző vezetés idejében, hat 
önkormányzat részvételével alakult a szakképző intézményeket tömörítő oktatási szervezet, 
amelyet TISZK-nek hívtak. Vita folyt arról, hogy hol legyen ennek a központja, végül 
Szerencsre került. Azonban a folyamatos átalakítások után a TISZK megszűnt. A működés 
ideje után képződött egy maradék vagyon, illetve vannak folyamatban lévő ügyek a 
felnőttoktatás területén, amelyeket tovább kell vinni. 2012. januárjától a megváltozott 
rendszerben működő TISZK, őt, mint alapító tagot képviselő polgármestert felkérték, hogy 
vigye tovább a szervezet feladatait egészen a megszűnésig. Ez így is történt. Akkor úgy 
döntöttek, hogy gesztor önkormányzatként a maradék feladatokat Szerencs látná el a jövőben. 
A TISZK-nek volt egy költsége, amely a város ezen feladataiból adódó kötelezettségeit 
hivatott fedezni. A TISZK-nek volt vagyona is, amely biztosítékként szerepel a folyamatosan 
felmerülő költségek kiegyenlítésére. A vagyon több száz millió forintos nagyságrendű, 
amelyben a hat önkormányzatnak meg kell majd egyezni. Úgy gondolta, a város lehetőségeit 
tovább színesíti, ha itt felnőttképzés is megjelenik. Az akkreditációt, ha nehezen is, de 
megszerezték. A feladatot beintegrálták a művelődési központ feladatai közé. Most már ott 
tartanak, hogy megtörténik majd a teljes vagyonleltár és elszámolás. Ugyanígy a Magyar 
Államkincstár felé is, aki még egyelőre nem látja az önkormányzatok negyedéves 
beszámolóiban.  
 
Dr. Gál András képviselő azt kéri a polgármestertől, mint a szervezet utolsó elnöke, segítsen 
abban, hogy végre a gimnázium tulajdonába kerüljön négy új laptop, amely már egy éve 
húzódik. Simon Csabát, aki a megyei munkaszervezet vezetője, minden hónapban felhívja, 
aki minden hónapban azt válaszolja, hogy a következő hónapban kapja meg a laptopokat a 
gimnázium. Ha megvan mind a négy gép, nem tudja, miért nem kerül az iskolához. Az 
elszámolást már egy évvel ezelőtt meg kellett volna tenni, nem beszélve arról, hogy a 
szervezet már lassan egy fél éve, hogy nem működik. Attól fél, hogy ezek eltűnnek, nem 
beszélve arról, hogy a gépeken letelik a jótállás, és vannak olyan alkatrészek, amelyek 
hivatalosan járnak a gépekhez. Szeretné, ha ezeket megkapná a gimnázium.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Milyen alkatrészekről van szó? 
 
Dr. Gál András képviselő: Szünetmentesítők, egerek, stb.  
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Heves János képviselő: Szeretné, ha volna egy vagyonleltár, hogy lássanak tisztán, miről van 
szó. Mert felhatalmazzák a polgármestert, hogy működjön közre a vagyonmegosztásban, de 
milyen vagyonról van szó? Most már tudják, hogy van négy laptopja a gimnáziumnak, de 
azon kívül mi van még? Mit tudnak a vagyonból megszerezni? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Mindent, amit csak lehet.  
 
Heves János képviselő: Ez meg is illetné az önkormányzatot, hiszen tulajdonos benne.  
 
Koncz Ferenc polgármester: És ez az önkormányzat dolgozik benne.  
 
Heves János képviselő: Ez is igaz, éppen ezért volna jó a vagyonleltár.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A következő önkormányzati ülésre tudják biztosítani a 
vagyonleltárt. Teljesen egyetért a kéréssel.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Amikor a törvény által megszűntek a TISZK-ek az ott 
dolgozóknak más munkahely után kellett nézni. Azonban a felnőttképzésben résztvevő 
felnőtteknek a szervezeten keresztül volt lehetősége arra, hogy tanuljon. A megyei munkaügyi 
központ kimutatása alapján a megyében állást keresők fele zömében szakképzetlen volt. 
Sajnos az ilyen munkaerőt manapság már nem nagyon keresi a piac, ezért amit lehet, meg kell 
tenni. Az iskolarendszerű képzésből is igen nagy számban kerülnek ki olyanok, akiknek sem a 
8 általános iskolai végzettsége, sem írás, olvasás képességük nincs meg. Ebből adódóan a 
felnőttképzés hiánypótló. Ezért a felelősség érzet sem engedte azt, hogy a felnőttképzésről azt 
mondják, csinálja a másik négy önkormányzat. Menet közben kiderült, és elismerése a 
hivatali apparátusnak, hogy ez a munka nehezebb, összetettebb, és teljesen idegen az 
államigazgatási szektortól. Majd találkoztak azzal, hogy a végelszámolás nem rendezett, és 
hogy ki csinálja, erre olyan nagy tülekedés nem volt. Mert ezzel munka van. Egy biztos, ez a 
történet Szerencs város adófizetőinek egyetlen fillérjébe nem kerülhet, csak a TISZK 
vagyonának a terhére. Ezektől függetlenül, akik már tavaly elkezdték a képzést ezen az éven 
megszerzik a szakképzést.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Felhatalmazás a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok    ellátására 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felnőttképzési tanfolyamok 
lebonyolításából származó bevételek terhére – a volt Zempléni Tiszk vagyonfelosztásának 
megvalósítását is elősegítve – a működés és működtetés során felmerülő kiadások teljesítésére 
kötelezettséget vállaljon.  
  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a volt Zempléni TISZK vagyonmegosztása során a 
koordináló, egyeztető feladatot lássa el, az Önkormányzat követeléseit az eljárás során érvényesítse, 
az erről szóló megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester       
Határidő: folyamatos 
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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 döntést hozza:  
 
116/2013. (V.31.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: Felhatalmazás a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok 

ellátására 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felnőttképzési tanfolyamok 
lebonyolításából származó bevételek terhére – a volt Zempléni Tiszk vagyonfelosztásának 
megvalósítását is elősegítve – a működés és működtetés során felmerülő kiadások teljesítésére 
kötelezettséget vállaljon.  
  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a volt Zempléni TISZK vagyonmegosztása 
során a koordináló, egyeztető feladatot lássa el, az Önkormányzat követeléseit az eljárás 
során érvényesítse, az erről szóló megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester       
Határidő: folyamatos 
 
 

22. Döntés a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetési 
jogának átadásáról  

 
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy a Bocskai István Gimnázium és 
Szakközépiskola jelenleg a miskolci Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik. Az 
iskolát minden önkormányzat erőn felül támogatta. A megváltozott helyzeten könnyített az, 
hogy az Egri Érsekség a Bolyai Iskolával kapcsolatban szerzett jó tapasztalatok alapján kérte 
a működtetési jog átadását az önkormányzattól. Ez nem jelenti a vagyon átadását is, az 
továbbra is az önkormányzaté marad. Az önkormányzati döntés alapján a használati jog 
kerülhet átadásra. A testületi ülés azért került ma megtartásra, mert az érsek úr csak a 
csütörtöki napra tudta a személyes találkozást biztosítani. Jegyző úrral vett részt a találkozón, 
és egy hosszú, baráti hangú megbeszélés után állapodtak meg azokban a kérdésekben, 
amelyet úgy gondol, hogy a város, az itt élők, és a gimnáziumban dolgozók számára 
létfontosságú. Biztosítékot, nyugalmat ad a jövő tekintetében. Az egyházmegye 13+1 fő új 
munkavállaló foglalkoztatását vállalja határozatlan időre. Az uszoda kapcsán is történtek 
egyeztetések. Az uszoda működtetését az egyházmegye nem vállalja. Viszont megállapodtak 
a fűtés megosztásában a gimnázium és az uszoda vonatkozásában. Ezt a költséget 3 millió 
forintig az egyházmegye vállalta. Ezzel szemben az önkormányzat azt vállalta, hogy ellátja a 
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kazán fizikai működtetésének a felügyeletét. A kazán cseréjének a költségét, amennyiben az 
majd szükségessé válik, az önkormányzat és az egyházmegye megosztja. A testület vállalja, 
hogy az átadott ingó és ingatlanok használati jogát 2013. augusztus 31. napjától határozatlan 
időre a rendes felmondás jogát 25 évre korlátozva térítésmentesen átengedi az Egri 
Főegyházmegye részére. Megállapodtak továbbá abban is, hogy a tűzoltók továbbra is 
használhatják a műfüves pályát.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A határozati javaslatban szerepel az „új munkavállaló” 
kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a dolgozóknak fel kell mondani?  
 
Dr. Barva Attila jegyző: Németh Zoltánnal egyeztettek ebben a kérdésben, ő ragaszkodott 
ehhez a kifejezéshez, mert jelenleg mind a 14 fő dolgozó közalkalmazottként dolgozik a 
gimnáziumban. Mivel az egyház keretein belül közalkalmazotti foglalkoztatás nincs, kvázi 
státuszváltásról van szó, tehát ilyen értelemben új munkahely jön létre.   
 
Koncz Ferenc polgármester: Ez benne lesz a szerződésben? 
 
Dr. Barva Attila jegyző: Akár benne is lehet, mint ahogyan a Bolyai Iskola esetében is 
rögzítették, hogy milyen jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik az átkerülő dolgozókat.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Tehát folyamatos lesz a munkaviszony? 
 
Dr. Barva Attila jegyző: Igen, őt így tájékoztatták.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Azt próbálták elérni, hogy az ott dolgozók számára ez egy 
biztonságot jelentsen.  
 
Dr. Gál András képviselő: A 13+1 fő a karbantartói, takarítói, adminisztrációs létszám 
visszahelyeztetését jeleneti szeptember 1-jétől. Az új szabályozás szerint mindenkivel új 
szerződést köt majd az egyházmegye. A köznevelési törvény alapján a nevelési tanácsadók is 
önálló intézmények lesznek, ezért a fűtési rendszer leválasztásánál gondolni kellene arra is, 
hogy egy lépésben történjen meg az intézmények fűtésének a rendezése mind a gimnázium, 
mind az uszoda, mind pedig a nevelési tanácsadó esetében. A gimnáziumon belül egy héttel 
ezelőtt tartott felmérés alapján, melyet a KLIK is kért, az egyházi fenntartásba, működésbe 
adás a szülők részéről 95%-os, az iskolán belül 92%-os támogatottsággal bírt. Köszöni a 
segítséget és a támogatást, hogy minden eddigi dolgozójuk visszakerül a rendszerbe.  
 
Dr. Barva Attila jegyző megjegyzi, hogy az is nagyon előnyös a határozati javaslatban, hogy 
határozatlan időre vállalják a foglalkoztatást. A nevelési tanácsadó fűtési leválasztásáról már 
beszéltek, és a szakemberek szerint a 3 millió forintból ez nem biztosítható. Viszont nem 
jelent problémát, mert bérleti díjban elszámolható a fűtés.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Felhatalmazás működtetési jog átadására vonatkozó átadás-átvételi megállapodás aláírására  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva a következő 
döntést hozza: 
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A Képviselő-testület Bocskai István Gimnázium, és Szakközépiskola működtetői jogát átadja az Egri 
Főegyházmegyének, felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvételi megállapodás aláírására azzal, 
hogy a megállapodásban az alábbi kitételeket szerepeltesse: 
 
− a Szerencsi Polgármesteri Hivatal keretében alkalmazott 13 fő + 1 fő gyermeknevelési segélyben 

részesülő technikai dolgozót új munkavállalóként a jelenleg megszabott munkaidejüknek 
megfelelően az Egri Főegyházmegye 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időre 
foglalkoztatja; 

 
− az Egri Főegyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy a gimnázium, valamint az uszoda és 

nevelési tanácsadó fűtési és melegvíz-ellátó rendszerének két körre bontását, így a 
hőmennyiségmérő beépítésének költségét 3 millió forint értékhatárig 2013. 09.01-10.31. között 
vállalja; 

 
− a Képviselő-testület vállalja, hogy az átadott ingó és ingatlanok használati jogát 2013. augusztus 

31. napjától határozatlan időre a rendes felmondás jogát 25 évre korlátozva térítésmentesen 
átengedi az Egri Főegyházmegye részére. 

 
Határidő:  folyamatos 
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 döntést hozza:  
 
117/2013. (V.31.)Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Felhatalmazás működtetési jog átadására vonatkozó átadás-átvételi megállapodás 
aláírására  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva a 
következő döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület Bocskai István Gimnázium, és Szakközépiskola működtetői jogát átadja 
az Egri Főegyházmegyének, felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvételi megállapodás 
aláírására azzal, hogy a megállapodásban az alábbi kitételeket szerepeltesse: 
 
− a Szerencsi Polgármesteri Hivatal keretében alkalmazott 13 fő + 1 fő gyermeknevelési 

segélyben részesülő technikai dolgozót új munkavállalóként a jelenleg megszabott 
munkaidejüknek megfelelően az Egri Főegyházmegye 2013. szeptember 1. napjától 
határozatlan időre foglalkoztatja; 

 
− az Egri Főegyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy a gimnázium, valamint az uszoda 

és nevelési tanácsadó fűtési és melegvíz-ellátó rendszerének két körre bontását, így a 
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hőmennyiségmérő beépítésének költségét 3 millió forint értékhatárig 2013. 09.01-10.31. 
között vállalja; 

 
− a Képviselő-testület vállalja, hogy az átadott ingó és ingatlanok használati jogát 2013. 

augusztus 31. napjától határozatlan időre a rendes felmondás jogát 25 évre korlátozva 
térítésmentesen átengedi az Egri Főegyházmegye részére. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester  
 
 

23. Javaslat a Zempléni Múzeum igazgatójának megbízására  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata 215/2012. (XII. 11.) Öt. határozatával döntött a Zempléni Múzeum 
megalapításáról, és arról, hogy 2013. január 1. és 2013. június 30. közötti átmeneti időszakra 
igazgatói megbízást ad az intézmény korábbi vezetőjének. Egyúttal a Polgármesteri Hivatal utasítást 
kapott, hogy 2013. június 30-ig bonyolítsa le az intézményvezetői pályáztatást. 
 
A Képviselő-testület 56/2013. (III. 28.) Öt. határozatával pályázatot írt ki a Zempléni Múzeum 
igazgatói álláshelyére. A kiírás a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. április 6-án megjelent a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu honlapon. A 
2013. május 8-i pályázati határidőre egy pályázat érkezett, melyet Fazekas Lászlóné nyújtott be. 
 
A beérkezett pályázat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán (1. emelet 
104. szoba) tekinthető meg. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
határozza meg a pályázat elbírálásának határidőit és módját.  
A rendelkezések értelmében a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat. 
A bizottság ülésére 2013. május 15-én került sor. A bizottság tagjának a képviselő-testület dr. Veres 
László nyugalmazott megyei múzeumigazgatót és dr. Pusztai Tamást, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóját kérte fel. Dr. Veres László egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a 
bizottság ülésén. A bizottság tagja volt az önkormányzat részéről Kiss Attila alpolgármester és Király 
Judit közművelődési szakreferens. A kormányrendelet értelmében a bizottság tagja a Közalkalmazotti 
Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai 
szervezet képviselője is.  
A Zempléni Múzeumban jelenleg nem működik közalkalmazotti tanács, és mivel a dolgozók nem 
szakszervezeti tagok, a reprezentatív szakszervezet részéről sem volt delegált tag a bizottságban. Dr. 
Pusztai Tamás a múzeumigazgatói beosztás mellett a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének 
alelnöki posztját is betölti, amely egy országos szakmai szervezet. 
 
A képviselő-testületnek a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát 
követő 60 napon belül, vagy első ülésén kell dönteni a pályázat elbírálásáról. 
 
A bizottság írásba foglalt véleménye az alábbi: 
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„A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett be, melynek benyújtója Fazekas 
Lászlóné, a jelenlegi intézményvezető. Pályázata a kiírásban szereplő kötelező 
elemeket tartalmazza, formailag megfelelő. 
 
A pályázó az intézmény vezetéséhez szükséges képesítésekkel, szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. Pályázatából és a személyes meghallgatása után is nyilvánvaló, hogy 
alaposan ismeri az intézmény múltját és jelenlegi működését. Elhivatottsága, tenni 
akarása a szerencsi múzeum ügyében vitathatatlan. Szakmai körökben is elismert a 
munkája. 
Tisztában van a jogszabályi, pénzügyi környezettel, rendelkezik a megfelelő 
szakmai kapcsolatokkal. Megfelelő rálátása van a múzeumok, a múzeumi szakma 
országos és helyi problémáira, valamint a fenntartó önkormányzat lehetőségeire, 
éppen ezért vezetői elképzelései, fejlesztési tervei reálisak, megalapozottak. 
Konkrét, előremutató elképzelései vannak a Zempléni Múzeum és a 
cukorgyűjtemény fejlesztésével kapcsolatban, és azzal is tisztában van, hogy 
ezekhez pályázati forrásokat kell szerezni az intézménynek. 
Erőssége a pályázatának, hogy a Zempléni Múzeumot nem „csak” közgyűjteményi 
intézménynek tekinti, hanem közművelődési intézménynek és turisztikai 
attrakciónak is, amely Szerencs város idegenforgalmának szempontjából fontos 
momentum. 
 
A bizottság a pályázat elfogadását és Fazekas Lászlóné igazgatói kinevezését 
javasolja Szerencs Város Képviselő-testületének.” 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 46. § (3) pontja értelmében a területi múzeumvezetőjének megbízásához a miniszter 
véleményét előzetesen ki kell kérni. A véleménykérést a pályázati határidő lejárta után a az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának elküldtük, a testületi előterjesztés elkészítéséig a válasz még nem 
érkezett meg a megkeresésünkre. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Koncz Ferenc polgármester: A Zempléni Múzeumot jogszabályi változások következtében 
újra az önkormányzat működteti. Köszönetet mond Fazekas Lászlóné igazgatónak, amiért a 
múzeum nemrégiben elismerésben részesült. Az önkormányzat pályázatot írt ki az igazgatói 
álláshelyre, és a pályázó nem kérte zárt ülés tartását, hozzájárult ahhoz, hogy nyilvánosan 
tárgyaljanak az elbírálásról.  
 
Király Judit közművelődési szakreferens: Az előterjesztésben szerepelt, hogy a miniszter 
véleményét ki kellett kérni az igazgató megbízása, kinevezése előtt, de akkor még nem 
érkezett meg a válasz. Időközben megérkezett a miniszteri vélemény, melyet majd 
polgármester úr ismertet.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A levél Halász János államtitkár úrtól érkezett. Felolvassa az 
idevonatkozó bekezdést: „Véleményünk szerint Fazekas Lászlóné önéletrajza és tudományos 
tevékenysége kiemelkedő teljesítményt tükröz. Eddig elért eredményeire figyelemmel 
támogatandónak ítéljük kinevezését, és javasoljuk igazgatói megbízását.” Összességében ez a 
minisztérium véleménye. Köszönti Fazekas Lászlóné pályázót, és megadja neki a szót.  
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Fazekas Lászlóné pályázó: Pályázatában ismertette a Zempléni Múzeum fejlesztési terveit, a 
hatékony működésre tett javaslatait, melyet mindenki olvashatott, ezért most ezt nem 
ismertetné újra. 16 éve vezeti az intézményt, ezért tisztában van a lehetőségeikkel. Új felállás, 
hogy most már Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásában működnek, melyet pozitív 
változásnak tart a gyakorlatban. Úgy látja, hogy tisztább, körültekinthetőbb és irányíthatóbb 
lett a múzeum működése. Várja a képviselői kérdéseket.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja a jelenlegi igazgató pályázatának az elfogadását, és igazgatói kinevezését.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Januárban tekintették meg a cukorgyűjtemény épületét, 
amely méltatlan körülményeket mutatott. Ezzel kapcsolatban mi a jövőkép?  
 
Fazekas Lászlóné pályázó egyetért Egeli Zsolttal, mert valóban kritikus állapotban volt az 
intézmény, amikor átvették. Jelenleg egy olyan pályázaton dolgoznak, amellyel szeretnék 
megoldani a cukormúzeum rendbetételét. Több összetevője van ennek a dolognak, mert 
nagyon rossz állapotban van az épület. Beázik a tető, nedvesek a falak. Műtárgyvédelmi 
szempontból nagyon aggályos bármiféle tárgyat ott tartani. A Városfejlesztési Osztállyal 
közösen a műszaki terveken is dolgoznak. Teljesen új szemléletű kiállítást is szeretnének az 
épületben megrendezni, ezért ennek az előkészítése is folyamatban van. A minisztériumnak 
nagyon jó pályázata van, az ún. „Alfa Program”, amely azt célozza meg, hogy régi, elavult 
kiállításokat felújítsák. Ennek a keretében újították már fel a képes levelezőlap kiállítást is. Az 
„Alfa Program” újabb fordulójának kiírására sajnos még nem került sor. Bízik a kiírás 
megjelenésében, mert ezzel a pályázattal komoly összegeket lehet nyerni. Jelenleg két 
közmunka programban résztvevő kollégával már dolgoznak a cukormúzeumon is, és sokkal 
jobb állapotok vannak, mint azelőtt. Reméli, egyszer időt szakít rá Egeli Zsolt és szétnéz az 
intézményben. Nagyon sok anyagot menekítettek meg, például a padláson cukros zsákba 
összecsomagolva találtak meg dokumentumokat, amelyeket nem értettek, hogy miért ott 
vannak, mert pótolhatatlan eredeti dokumentumok, fényképek. Ezeket áthozták a várba, 
szárítják őket, leltárazzák, próbálják megmenteni. Nagy szakmai kihívás a cukormúzeum 
rendbetétele. A várban található „nagy” múzeum olyan állapotban van, hogy most már tudnak 
erőket átcsoportosítani a cukormúzeum rendezésére is. Várna majd olyan elvi állásfoglalást, 
hogy a gyűjtemény maradjon-e továbbra is csak a cukor történetének, feldolgozásának a 
bemutatására szolgálóan, vagy lehet gyártörténeti bemutató is, hiszen oda lehetne vinni a 
csokoládégyártás történetét is. Szakmai véleménye szerint a tér, és a rendelkezésre álló anyag 
vonatkozásában meg lehetne osztani a kiállítást. Az épület is alkalmas a kiállításra, de mint 
tudják, a kiállítást 1989-ben rendezték, évforduló tiszteletére, nem szakmai szempontból, 
hanem a helyiek lelkesedésének közreműködésével, de ezen már túllépett az idő. A 
gyártörténeti anyagot mindenképpen meg kell menteni.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot oly módon, hogy öt évre Fazekas Lászlóné pályázó legyen a Zempléni 
Múzeum igazgatója.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: A Zempléni Múzeum igazgatójának megbízása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi döntést hozta:  
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zempléni Múzeum igazgatói (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátásával Fazekas Lászlónét (szül. Majoros Judit) bízza meg határozott időre, 
2013. július 1-től 2018. június 30-ig. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő:  2013. július 1. 
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 döntést hozza:  
 
118/2013. (V.31.) Öt.  
Határozat 
Tárgy: A Zempléni Múzeum igazgatójának megbízása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zempléni Múzeum igazgatói 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Fazekas Lászlónét (szül. Majoros Judit) bízza 
meg határozott időre, 2013. július 1-től 2018. június 30-ig. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:  2013. július 1. 
Felelős:  polgármester 
 
Koncz Ferenc polgármester gratulál a kinevezett igazgatónak.  
 
(dr. Gál András képviselő távozik az ülésről, a testület létszáma 6 fő.)  
 
 

24. Különfélék  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatást ad a kisvállalkozások 
támogatásáról szóló pályázat kiírásáról. Mint mindig most is 5 millió forintos keretet 
különítettek el erre a célra munkahelyteremtő, munkahely megtartó, és homlokzat felújítás 
kategóriában. Tavaly tíz pályázóval kötöttek szerződést. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 
döntött a pályázat kiírásáról.  
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Heves János képviselő: Igaz-e, hogy a Polgármesteri Hivatalban garázsmestert alkalmaznak? 
Mi van az önkormányzatnak átadott szőlőültetvénnyel, művelik-e a területet, ki issza annak a 
borát? Hol tart az óvodaépítés? Hogy áll a szigetelőanyag gyár építése? Realizálódnak-e a 
költségvetés elfogadásakor megszavazott támogatások, például az egyházaknak?  
 
(Visi Ferenc képviselő távozik az ülésről, a testület létszáma 5 fő.)  
 
Dr. Korondi Klára képviselő: Hogyan lehet meghosszabbítani a Szerencs Kártyát? Az 
Erzsébet tér környékén élők többsége továbbra is azt szeretné, ha ott parkoló lenne. A 
játszótéren található betonülőke vonzza a fiatalokat, akik különböző káros szenvedélyüknek 
hódolnak. Tenni kellene ez ellen, a rendőrséget oda kell irányítani. A városban van-e 
lehetőség parkolási díj bevezetésére, ezzel is enyhítve a parkolási gondokon?  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint ez egy nagyon érzékeny kérdés.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Tudomása szerint a napokban itt járt a közútkezelő megyei 
szervezetének képviselője. Kéri a polgármestert adjon tájékoztatást arról, hogy mire jutottak a 
tárgyalások során, mert az állami kezelésben lévő utak egy részének állapota már kritikán 
aluli, viszont a város nem gazdája ezeknek az utaknak. Az igazgató milyen ígéretekkel 
távozott a városból? 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Hogyan áll a turisztikai pályázat? 
 
Koncz Ferenc polgármester: A tokaji TDM vezetője megakadályozta a pályázatot, mert 
nem értette, hogy miért is épülne kerékpárút Szerencsen. Nem a mostani vezető, hanem az 
előző.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő ismerteti, hogy korábban a Rendelőintézet területén is volt 
parkolási díj bevezetve, hivatkozva a Megyei Kórházban kialakult gyakorlatra, de óriási 
felháborodást keltett, és számtalan problémát okozott.  
 
Dr. Barva Attila jegyző a felvetett kérdésekre az alábbi válaszokat adja: Garázsmester nincs 
a hivatalban, viszont van gondnok, aki az egyéb feladati mellett az autókra is kell, hogy 
figyeljen. Kapott szőlőterület: a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. műveli a területet, és a 
termést, gyümölcs formájában az általános iskola konyhájára adja le.  
 
Koncz Ferenc polgármester kiegészítve az előbbieket ismerteti, hogy azt a szőlőt, amelyet 
az iskola nem tud felhasználni, a kereskedőházhoz juttatják el, mert az önkormányzatnak 
nincs pincéje, sem eszközei a borkészítéshez. Ezt csak azért mondta el, mert Heves János a 
bor iránt is érdeklődött. Megjegyzi, hogy egy városi pince nem volna rossz ötlet.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: A támogatásokat érintő kérdés kapcsán elmondja, hogy a képviselői 
felajánlásokat időbeli sorrendben igyekeznek teljesíteni, de van benne kis lemaradás.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Heves János a költségvetésben elkülönített, abban szerepeltett 
támogatásokra gondolt. Eddig minden évben eleget tett az önkormányzat az átutalásnak, de az 
ez évi átutalásnak még nem nézett utána, hogy megtörtént-e a történelmi egyházak javára.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: A Szerencs Kártyát érintő kérdés kapcsán ismerteti, hogy továbbra 
is lehet igényelni, viszont fényképet is kell behozni hozzá. Tudvalévő, hogy az Okmányiroda 



 107 

működtetését a Járási Hivatal vette át. A kártyát az okmányirodában készítették, illetve ott 
folyt az ügyintézés, de már adottak a feltételek ahhoz, hogy a hivatal is kiállíthassa a Szerencs 
Kártyát.  
 
Koncz Ferenc polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a tervek között szerepel az, 
hogy a Szerencs Kártyával rendelkező helybeli lakosok a városi rendezvényeket a jövőben 
majd ingyenesen látogathassák. Reméli, a jövőben megéri majd a Szerencs Kártyát kiváltani.  
 
Dr. Barva Attila jegyző a parkolással kapcsolatos kérdésre reagálva elmondja, hogy a 
képviselő-testületnek van arra jogosítványa, hogy ebben a témakörben rendeletet alkosson. Ha 
a testület azt az utasítást adja a jegyző számára, hogy készítse el a parkolásra és a díjaira 
vonatkozó rendelet-tervezetet, akkor a hivatal a feladatot el fogja végezni. Ebben a kérdésben 
utasítást vár a testülettől.  
 
Koncz Ferenc polgármester az alábbiakról ad tájékoztatást: 

- 37. sz. főút átvágása: megjelent egy cikk az Észak-Magyarország újságban. Az a 
nyilatkozat jelent meg, amit mondott, mert kérte a nyilatkozat visszaolvasását az 
újságírótól, de azt nem hallotta, hogy a NIF képviselője mit nyilatkozott. Amikor 
elolvasta a másik fél által leadott anyagot, akkor „felszaladt a szemöldöke”. A NIF 
megpróbálta az út átvágásának a teljes felelősségét az önkormányzatra hárítani. Ez 
egyszerűen hazugság. Azt mondták, azért kellett az utat átvágni, mert a szerencsi 
önkormányzat kérte az eredeti tervek módosítását, hogy nagyobb átmérőkkel történjen 
meg a csapadékvíz Szerencs patakba történő bevezetése, mint ahogyan az eredeti 
tervekben volt. Ez igaz, de a kisebb átmérőjű csöveket sem vezették át az út alatt. 
Tehát, ha az önkormányzat nem kér semmilyen módosítást sem, ugyanúgy át kellett 
volna vágniuk az utat. Az is tény, mivel műszakilag úgy ítélték meg, hogy nem 
elegendő a nagyobb csöveknél a dupla átvezetés, most hármas átvágást eszközöltek. 
Ebből csak egy útátvágást lehet az önkormányzat rovására írni. Úgy ítéli meg, hogy az 
önkormányzatnak az út átvágásához nem nagyon van köze, mert biztos abban, hogy 
két átvezetéssel is meg lehetett volna oldani ezt az ügyet, de nem baj, hogy ezt 
hárommal sikerült rendezni. Nyilván ez műszaki szempontból előnyösebb volt.  

- Az állam kezelésében lévő utak állapota: Szilvai úr már három, négy alkalommal volt 
Szerencsen, és mindig az utakról volt szó. Először azt kellett elérni, hogy 2011-ben, 
az addig teljesen leamortizálódott 37-es utat kikátyúzzák, felújítsák. Akkor volt itt 
először. Másodszor azt érték el, hogy a 37-es út, amikor kikerült a 2X2 sávosításra 
váró utak közül, visszakerüljön ide. Harmadszor azt érték el, hogy 2026 helyett – ő 
maga 2014-et szeretett volna – 2016 lett a dátum. Most pedig azért volt, hogy 
megkérjék arra Szilvai urat, hogy amit elkezdtek, folytassák. A sok telefonváltás miatt 
kezdődött el a 37-esen a téli útjavítás is, azonban ezek a javítások már felgyűrődtek, 
vagy kiteknősödtek. Ezeket a hidegaszfalttal bejavított kátyúkat most kiszedték, és 
elkezdték a rendes bejavítását. Egyébként nem csak a 37-es, de a környéken lévő 
összes út a járhatatlanság szintjén van. Teljesen tönkrementek a környékbeli utak. 
Elmondta neki a közútkezelő, hogy az elhúzódó tél miatt csak későn tudták az 
útjavításokat elkezdeni. Most már folyamatosan végzik. Azonban az egyik gépük 
meghibásodott, amely ezen a héten lesz kész. Így a jövő héten jönnek csak a városba, 
és a Dobó Katica utat, az állomás környékét, a Rákóczi útnak azt a szakaszát, amit 
még nem javítottak ki, illetve az összes olyan utat, amely a közútkezelőhöz tartozik, 
szakszerűen, megfelelő minőségben ki fogják javítani. Az önkormányzat 220 m3 
aszfaltot nyert el a közmunkaprogram keretében – ez a mennyiség tavaly kevesebb 
volt – így első körben minden kisebb kátyút kijavítanak, s ha marad még az aszfaltból, 
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akkor végeznek teljes terítést. Mindezt azért mondja el, mert tavaly rosszul kezdték, 
ugyanis a Városgazda Kft. ügyvezetője úgy döntött, hogy az Erzsébet tér környékén 
teljes szélességben útjavítást végeznek. Ez olyan mennyiségű aszfaltot igényelt, hogy 
sok kátyús részre már nem maradt anyag.  

- A Fecskéssel kapcsolatban: Nem vonták vissza az önkormányzat árvízvédelmi 
pályázatát. Az időjárás viszont akadályokat támaszt, ilyen időjárási viszonyok között 
nehéz töltést építeni, de folyik a munka. Reméli, hogy a pályázaton túl, a vállalkozót 
rábeszélve, bizonyos kotrási munkákat is el fognak tudni végezni. A Fecskést, 
amennyire lehet, kiveszik az árvízi veszélyhelyzetből.  

- A szintezéssel megkezdődtek a csapadékvíz elvezetési munkák is. Például a Bástya 
utcán a hétvégén is dolgoztak, illetve a város egyéb részein is. Ez pedig az a 400 
millió forint, ami a két szervízút melletti csapadékvíz csatornába fogja bevinni pl. a 
Hidegvölgyön lezúduló csapadékot. Hozzátartozik a Fenyves utcai teljes kiépítése, és 
az ondi csapadékvíz elvezetési rendszer befejezése is.  

- Heves János kérdésével kapcsolatban: Szerdán volt legutóbb a Magyar Fejlesztési 
Bankban. Jelenleg minden megvan, egy dolog hiányzik. A bank szeretné, hogy a  
közben 11,5 milliárdosra növekedett beruházás 25%-nyi készpénzével rendelkezne a 
befektető. Ez jelenleg 18%. Kb. 2 milliárd forint készpénz áll a befektető 
rendelkezésére. Most ennek a pénznek az előteremtése folyik. Ismerteti, hogy ezt a 
pályázatot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nemzetgazdasági szempontból 
fontosnak ítélte. Ezt a levelet megkapta a Magyar Fejlesztési Bank. Továbbá most van 
bent az a kormányrendelet a Kormány előtt, ami ezt a beruházást kiemeltté minősíti. 
Ez azt jelenti, hogy a különböző engedélyezési eljárások legfeljebb egy hónapot 
vehetnek igénybe. Minden feladatnak igyekeznek megfelelni, és mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy az akadályok elháruljanak az építkezés megkezdése elől.  

- Ugyanígy a cukorcirok feldolgozásával kapcsolatban is mindent megtesznek, hogy 
belátható időn belül munkahelyeket teremtsenek az itt élők számára.  

- Az Erzsébet térrel kapcsolatban át kell gondolni, hogy legyen-e parkoló, vagy sem. 
Abban biztos, hogy a szerencsi ifjúság nem lehet Szerencs városában nem kívánatos 
elem. Viszont nem kívánatos a városban a drog, és annak fogyasztása. Ez viszont már 
rendőrségi kérdés. Többször tárgyalt a rendőrkapitány úrral és kérte, hogy droggal és 
alkohollal kapcsolatban nulltoleranciát gyakoroljanak ebben a városban. Ha valaki 
ilyet tapasztal, akkor a megfelelő szerveket értesíteni kell.  

 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője az óvoda beruházással kapcsolatban 
felmerült kérdésre válaszolva ismerteti, hogy a két nagy épület kivitelezése a befejezéshez 
közeledik. Bár ez annyira most nem látszik, mert az esőzés a homlokzat színezését leállította. 
Belülről viszont nagyon látványosan előrehaladt a kivitelező. A Napsugár óvodában a fal- és 
csempeburkolatok elkészültek. Tehát ennek megfelelően az épületgépészet is ki van építve, a 
szaniterek még hiányoznak. Elkezdték a padlóburkolást, festésre elő vannak készítve a falak. 
Úgy tűnik, hogy a Napsugár óvodánál a Nyírépszer cég másfél hónap múlva végez. Ott 
elkezdődött a homlokzat színezése is. A Gyárkerti óvodában minden szerkezetépítési munka 
befejeződött. Itt is elkezdték a falburkolatok készítését, a belső ajtók be vannak állítva, és 
amint az időjárás engedi, megkezdik a színezést. A kivitelező július végére át akarja adni a két 
nagy épületet. Viszont az eredeti tervek szerint ez két hónapos csúszást jelent. Ennek az az 
oka, hogy előre nem látott műszaki problémák merültek fel, aminek nem a megoldása nehéz, 
hanem az, hogy megtörténjen a pályázati engedélyezési eljárás lefolytatása annak érdekében, 
hogy elszámolható legyen. Ezt már februárban megkezdték, de még nem értek a végére. A 
közreműködő szervezetnek megvan a jóváhagyása arra, hogy a pótmunkák elvégzése a 
pályázatban támogatható lesz. A kivitelező egyébként saját kockázatára ezeket a feladatokat 
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végzi, mert különben meg kellett volna állnia, nem haladhatott volna a munka. Ez volt az oka 
annak, hogy a legutóbbi testületi ülésen a bérleti szerződést a cukorgyári irodaépület 
vonatkozásában meg kellett hosszabbítani augusztus végéig. A Csalogány óvodából a 
gyerekeket addig nem lehetett kiköltöztetni, amíg a két nagy épületet át nem adják, illetve 
nem lehetett volna kiköltöztetni, mert a cukorgyári irodaépületben már nem volt több 
férőhely. Viszont a ballagások után 13 gyerek lesz, aki még óvodába jár, így hétfőtől ezek a 
gyerekek már be tudnak költözni az irodaépületbe, így a jövő héten már át tudják 
munkaterületnek adni a Csalogány óvoda épületét is. Ez összességében azt jelenti, hogy az új 
tanévre az óvodások a két új épületben kezdhetik a munkát, és a jelenlegi ütemterv szerint a 
zeneiskola átadása szeptember közepére várható, akkorra tud elkészülni az épülettel a 
kivitelező.  
 
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, ma három órára megy a Csalogány óvoda utolsó 
ballagására.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő sajnálja, hogy bezár az óvoda.  
 
Koncz Ferenc polgármester további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában a 
nyilvános ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.  
 
 
 
Tárgyalt napirendek:  

1. A Z.H.K. Kft. szétválási dokumentációjának elfogadása  
2. Javaslat a Borsodvíz Zrt. részvények értékesítésére  
3. Vízkorlátozási Terv elfogadása  
4. Víziközmű üzemeltetési szerződés bérleti jogviszonnyal történő kiegészítése  
5. Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása  
6. Hozzájárulás a térfigyelő rendszer hatékony működtetéséhez 
7. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-vel együttműködési megállapodás 

megkötése  
8. Pályázati kiírás Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 

támogatására  
9. A III. fogorvosi körzet működtetési jogának átruházásához történő 

hozzájárulás  
10. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetésről  
11. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 

átfogó értékelése  
12. Beszámoló az ESZEI Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről 
13. Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása  
14. Pályázat benyújtása a Szerencsi Országzászló újraállítására  
15. Pályázati önrész igazolása  
16. Partnerségi nyilatkozat Rozsnyó testvérváros pályázatához 
17. Javaslat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására  
18. Vételi ajánlat az 1940/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1940/3 hrsz-ú 

földrészletre  
19. Szerencs Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadása  
20. Cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen  
21. Javaslat a Zempléni TISZK vagyonmegosztása során felmerülő feladatok 

ellátására  
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22. Döntés a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola működtetési jogának 
átadásáról  

23. Javaslat a Zempléni Múzeum igazgatójának megbízására  
24. Különfélék 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 

Dr. Bobkó Géza sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


