
 1 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.226-15/2013/IHO  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 12-én,  
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Koncz Ferenc, dr. Korondi 
Klára, Kiss Attila, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: Heves János 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  
Angyal Györgyné  - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Csider Andor   - a Szerencsi 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 
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
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  
Takács M. István   - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Ráczné Váradi Éva   - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója  
Nácsa Bálint    - Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka  
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti a testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Heves János képviselő nincs jelen az ülésen. Javasolja, hogy az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Bobkó Géza képviselő legyen, mellyel a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
170/2013. (IX.12.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 12-i rendkívüli 
testületi ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely tekintettel a 
rendkívüli ülésre, megegyezik a meghívóban közöltekkel.  
 
Meghívó:  
Szám: 80.226-16/2013/IHO 

M E G H Í V Ó 
 

Szerencs Város Képviselő-testülete 
2013. szeptember 12-én (csütörtökön)  

9,00 órától 
 

a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében     
 RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre 

t i s z t e l e t t e l      m e g h í v o m. 
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Napirendek:  
 

1.) Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására (VI.30.)  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I. féléves teljesítéséről  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásra  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Likvidhitel felvételére vonatkozó kérelem benyújtása  

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

5.) Javaslat Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozók által fizetendő étkezési 
térítési díjra 
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

6.) Javaslat fáradtolaj-újrahasznosító üzem elvi támogatására  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester 

 
 
Javasolt napirend:  

1. Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására (VI. 30.)  
2. Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I. féléves teljesítéséről  
3. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. 

évi kiegészítő támogatásra  
4. Likvidhitel felvételére vonatkozó kérelem benyújtása  
5. Javaslat Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjra  
6. Javaslat fáradtolaj-újrahasznosító üzem elvi támogatására  

 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.  
 
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:  
 
171/2013.(IX.12.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 12-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására (VI.30.)  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I. féléves teljesítéséről  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra  
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Likvidhitel felvételére vonatkozó kérelem benyújtása  

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

5.) Javaslat Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozók által fizetendő 
étkezési térítési díjra 
Előadó: Takács M. István ügyvezető  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

6.) Javaslat fáradtolaj-újrahasznosító üzem elvi támogatására  
Előadó: Koncz Ferenc polgármester 

 
 

1. Javaslat a 2013. évi költségvetés módosítására (VI.30.) 
 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város 2013. évi költségvetését 2013. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani 
szükséges. 
 
I. Szerencs Város Önkormányzata:    eFt 
 
Kiadás növekedés: 
Költségvetési támogatás:      12.017 
Dologi kiadás         1.821 
Hitel, kölcsön törlesztése:     45.602 
Társadalom-, szoc.politikai juttatás    49.039 

Óvodáztatási támogatás           80 
Ápolási díj            679 
FHT       28.140 
Lakásfenntartási támogatás     10.506 
Rendszeres szociális segély      9.634 

Kiadás növekedés összesen:                    108.479 eFt 
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Bevétel növekedés:       eFt 
Állami támogatás 
 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése:  49.039 
 Központosított működési célú előirányzatok:  12.017 
 Szerkezetátalakítási tartalék      1.368 
 Központosított felhalmozási célú előirányzatok       453 
 Egyéb működési célú központi támogatás           204.725 
Bevétel növekedés összesen:              267.602 eFt 
 
Bevétel csökkenése:      eFt 
Állami támogatás 
 Működőképesség megőrzését szolgáló  

kiegészítő támogatás              159.123 
Bevétel csökkenés összesen:                         159.123 eFt 
 
 
II. Polgármesteri Hivatal: 
 
Kiadás növekedés:         eFt 
Alapilletmények        4.398 
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások     2.896 
Kiadás növekedés összesen:             7.294 eFt 
 
Bevétel növekedés:         eFt 
Egyéb saját bevétel           500 
Költségvetési támogatás       7.294 
Bevétel növekedés összesen:       7.794 eFt 
 
Bevétel csökkenése:           eFt 
Igazgatási szolgáltatási díj          500 eFt 
Bevétel csökkenése összesen:             500 eFt 
 
 
III. Szerencsi Művelődési Központ 
 
Kiadás növekedés:          eFt 
Személyi juttatások        4.294 
Kiadás növekedés összesen:                                                  4.294 eFt 
 
Kiadás csökkenése:          eFt 
Alapilletmény           3.000 
Kiadás csökkenése összesen:       3.000 eFt 
 
Bevétel növekedés:         eFt 
Költségvetési támogatás       1.294 
Bevétel növekedés összesen:       1.294 eFt 
 
 
IV. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 
 
Kiadás növekedés:         eFt 
Személyi juttatások        3.429 
Kiadás növekedés összesen:                                                  3.429 E Ft 
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Bevétel növekedés:         eFt 
Költségvetési támogatás       3.429 
Bevétel növekedés összesen:      3.429 eFt 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet 
elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy az önkormányzat 
költségvetésének június 30-ig történő módosítását tartalmazza az előterjesztés, amely 
módosítás nem saját hatáskörben, hanem a Magyar Államkincstár által hozott változásokat 
tartalmazza. Az előterjesztés részletesen, szövegesen és összegszerűen is tartalmazza a 
módosításokat.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A testület adminisztratív kötelezettségének tesz eleget a 
költségvetés módosításával. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.  
 
Döntési javaslat:  

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

 
a 2013. évi költségvetés módosításáról 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés    f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – figyelemmel Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, továbbá 
Szerencs Város 2013. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 202/2012. (XI.29.) Öt. számú 
határozat rendelkezéseire – az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 14.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 
      a) tárgyévi költségvetési bevételét:                  3 135 597 eFt-ban 
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          aa) működési költségvetési bevételét  1 875 157 eFt-ban 
          ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 260 440 eFt-ban 

 
      b) tárgyévi költségvetési kiadását  3 135 597 eFt-ban 
          ba) működési költségvetési kiadását  1 875 157 eFt-ban 
          bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 260 440 eFt-ban 
 
állapítja meg. 
 
      c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 22 218 eFt-ban  
 
állapítja meg. 

 
2. § 

  
A R. 1., 2., 2.2, 2.8, 2.8.1, 2.9, 2.9.1, 2.9.3, 3., 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 
3.8., 9. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 

3. § 
 

A R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul:  
 
(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2013-ban 195 602 
eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 8 595 eFt felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési 
kiadások, és 17 472 eFt kötvénytörlesztési kiadás visszafizetésével számol. 
 

4. § 
 

Jelen rendelet 2013. szeptember 12. napján hatályba, és 2013. szeptember 13. napján hatályát veszti. 
 
 
 
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 rendeletet alkotja:  
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2013. (IX. 12.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a 2013. évi költségvetés módosításáról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés    
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
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gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-
és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, továbbá Szerencs Város 2013. évi költségvetési 
koncepcióját megfogalmazó 202/2012. (XI.29.) Öt. számú határozat rendelkezéseire – az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 14.) rendeletét (továbbiakban: R.) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 
      a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     3 135 597 eFt-ban 
          aa) működési költségvetési bevételét  1 875 157 eFt-ban 
          ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 260 440 eFt-ban 

 
      b) tárgyévi költségvetési kiadását  3 135 597 eFt-ban 
          ba) működési költségvetési kiadását  1 875 157 eFt-ban 
          bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 260 440 eFt-ban 
 
állapítja meg. 
 
      c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 22 218 eFt-ban  
 
állapítja meg. 

 
2. § 

  
A R. 1., 2., 2.2, 2.8, 2.8.1, 2.9, 2.9.1, 2.9.3, 3., 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.2, 
3.3.2.1, 3.8., 9. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek. 
 
 

3. § 
 

A R. 4.§-a az alábbiak szerint módosul:  
 
(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2013-ban 
195 602 eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 8 595 eFt felhalmozási hitel, 
kölcsön törlesztési kiadások, és 17 472 eFt kötvénytörlesztési kiadás visszafizetésével 
számol. 
 

4. § 
 

Jelen rendelet 2013. szeptember 12. napján hatályba, és 2013. szeptember 13. napján hatályát 
veszti. 
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2. Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I. féléves teljesítéséről  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szerencs Város 2013. évi költségvetése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és 
az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV: törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek 
alapulvételével készült el, és a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. 
 

A központi forrásból származó I. félévi bevételek teljesítése a működési költségvetés bevételei 
tekintetében 50,91 %. A működést érintő központi támogatások első félévi teljesítése egyrészt a 
támogatásként kapott összeg időarányos része, amely havi megbontásban került átutalásra, másrészt 
195.604 eFt-ban tartalmazza az adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeget. 
 

A működési bevételek teljesítése 75.919 eFt, ez a módosított előirányzat 41,34%-os teljesítése. 
A működési bevételek az intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódnak (napközi, menza, óvodai, 
kollégiumi és szociális étkeztetés térítési díja, bérleti díj, igazgatási bevételek). 
 

A helyi adók teljesítése a tervezett éves előirányzat 53,86 %-a. Az építményadó 
előirányzatának teljesítése 57,91 %-on áll, az iparűzési adóé 53,86 %-on, a telekadó tekintetében a 
féléves teljesítés az éves előirányzat 54,29 %-a. 
 

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai, valamint a 
központosított támogatások között terveztük az új rendszer szerinti feladatfinanszírozást, 
támogatásokat az egyéb feladatokhoz, valamint a havonta igényelt 90%-os támogatást: a rendszeres 
szociális segélyre, bérpótló juttatásokra, ápolási díjra, normatív lakásfenntartási támogatásokra, 
időskorúak járadékára.  
Ezen a jogcímen a féléves teljesítés 57,05 %-os. Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza az adatokat 
jogcímenként. 
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Működési célú átvett pénzeszközökként terveztük az egészségügyi szakellátásra az 

Egészségbiztosítási Pénztár 444.000 eFt összegű támogatását, melynek a I. féléves teljesítése 240.089 
eFt, 54%. Évközben igényeltük a rászorultsági alapon járó nyári gyermekétkeztetési támogatást.  
 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése a beruházásokhoz kapcsolódik: az óvodák 
felújítása, a csapadékvizes, valamint az árvizes pályázatok elszámolása.  

A felhalmozási célú bevételeknél a telekértékesítésekkel, földingatlan értékesítésével csekély 
mértékben számoltunk. A telek és földingatlan értékesítéséből az első félévben nem volt bevétel. 
 

A bevételek alakulását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza, továbbá a részletező 
táblák is csatolásra kerültek. 
 

Az önkormányzat összes kiadási előirányzatát – Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és 
Költségvetési szervek megbontásában – 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

A működési kiadások I. félévi teljesítése 59,55 %-os, ami időarányosan megfelelőnek 
mondható. Azonban ez az összeg tartalmazza a Start programhoz, és a technikai dolgozókhoz 
kapcsolódó személyi juttatást, és az ahhoz kapcsolódó járulékokat is, viszont az előirányzat még nem 
került módosításra. 
 

A 2013. évi költségvetésben tervezett beruházások kifizetéseit, célonként tartalmazza a 3.9. 
sz. melléklet. 
 

Teljesített

1. Önkormányzatok működésének általános támogatása 

3. Óvoda működtetési támogatás 

4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 

0 0 0

0

7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 

10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 

0 0 0

12. Üdülőhelyi feladatok támogatása

13. Szerkezetátalakítási tartalék 0

IV. Központosított előirányzatok 0

0

VI. Egyéb költségvetési tám ogat. állam háztartáson belülről  

VII.  Állam háztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 0

Összesen:

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

III. Az önkorm . ált. m űködésének és ágazati felad. Tám ogat. 442 543 504 967 288 098

122 648 122 648 61 324

2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 99 472 99 472 47 424

16 308 16 308 8 181

84 558 84 558 42 279

5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a

6. Egyes jövedelempótló támogatgások kiegészítése 49 039 49 039

32 282 32 282 16 141

8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladataok támogatása 52 303 52 303 26 152

9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a 
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szocális szakosított 
ellátási feladatok támogatása 10 679 10 679 5 340

22 914 22 914 17 454

11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-
művészeti szervezetek támogatása 

1 379 13 396 13 396

1 368 1 368

204 725 204 725

V. Önkorm . kiegészítő tám ogatása 179 452 20 329

9 153 9 153 200 111

1 076

631 148 739 174 694 010
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A szociális ellátások tervezésénél – a helyi rendeleten alapulót kivéve – csak az önrésszel 
(10%) számoltunk, év közben a tényleges kifizetés után igényeljük meg a központi költségvetésből a 
90%-os támogatást. 
Az I. félévben kifizetett szociális ellátásokat a 3.8. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2013. június 30-án a folyószámla hitelkeret egyenlege: 31.586 eFt, a valamint a felvett 
munkabérhitel összege 0 eFt volt, mivel június hónapban sikerült lejárat előtt kifizetni.  
 

A kötvénytörlesztés 2013. első félévi törlesztésére áprilisban került sor, tőke: 11.556 eFt, 
kamat: 34.360 eFt összegben. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati 
javaslat alapján a tájékoztató tudomásul vételét. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az előterjesztés részletesen 
tartalmazza az I. féléves teljesítést. Felhívja a figyelmet arra, hogy az anyagban már az 
intézmények névváltozását is figyelembe vették, ezért az alapító okiratban átvezetett új névvel 
szerepelnek az intézmények. Az átszervezéshez kapcsolódóan néhány fontosabb részre hívja 
fel a figyelmet, amely segít az adatok összehasonlításában, elemzésében. Ilyen a 
felnőttképzés, amely a költségvetésben eredetileg az ÁMK-hoz lett betervezve. Most ez még 
ott van, de látszik, hogy az előirányzatnál minimális teljesítés van. Ez abból adódik, hogy az 
év elején különböző tárgyalások, egyeztetések kapcsán ez a szakfeladat az önkormányzatnál 
marad, és nem az ÁMK-nál. Ezt a változást akkor kell a költségvetésben átvezetni, ha a saját 
hatáskörű módosításokat teszik meg. Ha a beszámolóban a béreket nézik, akkor a 
Polgármesteri Hivatal bérében több olyan tétel is megtalálható, amely nem kimondottan a 
hivatalé. Ilyen a múzeum első háromhavi bére. Az alapító okirat bejegyzésére márciusban 
került sor, azonban az ott dolgozók addig is kaptak fizetést, de csak a hivatalon keresztül, 
annak számfejtésén belül. A másik, ettől jelentősebb tétel a technikai személyzet bére. Az 
oktatási feladatok átszervezéséből eredően jelentkezik, hiszen a város vállalta az oktatási 
intézmények működtetését, így a karbantartók, takarítók, gazdasági ügyintézői munkakörök a 
hivatal keretein belül kerültek számfejtésre. Ez az összeg több, mint 26 millió forint. A kettő 
összege megközelíti a 30 millió forintot. Tehát a Polgármesteri Hivatal tényleges bérköltsége 
teljesítésének vizsgálatakor ezt a két tényezőt feltétlenül fontos figyelembe venni. Hiszen 
ezen tételek figyelembe vétele nélkül látszik, hogy a bérköltség teljesítése a Polgármesteri 
Hivatalnál 56,6%, ami időarányosan a szerkezetátalakításnak megfelelően jónak mondható. A 
másik ilyen bérhez kötődő nagyobb költség az önkormányzat START munkaprogramjához 
kapcsolódik. Amikor az eredeti költségvetést tárgyalta a testület a támogatási szerződés még 
nem volt meg. Azóta megtörtént a létszámfeltöltés és foglalkoztatás. Az I. félévben bérben 51 
millió forintot, járulékban pedig több, mint 13 millió forintot jelentett. Az előirányzat 
módosításával, ennek a figyelembe vételével a számok alapján 64,5% a személyi költségnek a 
teljesítése, viszont ha ezt előirányzatba is beteszik, akkor csak 51%. Egy másik, de szintén az 
átalakításból következő tétel, hogy a Rákóczi Iskolát épületüzemeltetés szakfeladaton 
tervezték az önkormányzatnál, viszont a késői bejegyzés miatt az első hat hónapban ezek a 
tételek az akkori Rákóczi Iskolánál, de most már az óvodánál jelentek meg, így 11,6 millió 
forintos teljesítés látszik, aminek az előirányzata szintén az önkormányzatnál található. 
Kiemeli az Államkincstár módosítását az eredeti előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzat 
felrögzítésekor a múzeumra megítélt 10,9 millió forintos állami támogatást be kellett építeni, 
így a kiegészítő támogatást csökkentették le ugyanilyen összegben. Tehát a főösszeg az 
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eredeti előirányzatoknak sem bevétel, sem kiadás tekintetében nem változott. Helyesbítést 
ismertet, mely szerint a 3.6. számú táblázat nincs összefüggésben a főösszeggel, 
tulajdonképpen a civilszervezetek részletezését tartalmazza. A Szerencsi Városgazda Kft.-nél 
155 millió forint szerepel tévesen az eredeti előirányzatban, de ez 81 millió forint. Ebben más 
módosítás nem volt, 33 millió forint volt a teljesítése. Több ülésen felmerült, ezért ígéretet tett 
a kimutatásra a féléves beszámoló idejére. Kiosztásra került egy táblázat, amely nem a 
beszámoló része, de kimutatást tartalmaz arról, hogy hogyan alakult az önkormányzat helyi 
adóbevétele, a központi átengedett adók bevétele. Az adatok a 2012. év és a 2013. I. féléves 
adatainak az összehasonlítását tartalmazza. Ebből az látszik, hogy a helyi adóbevételek 
teljesítésénél 50 millió forintos csökkenés tapasztalható, de a betervezetthez képest arányos, 
hiszen eredetileg is kevesebbet terveztek be az előző évek tapasztalatai, az adótárgyak, illetve 
a forgalomcsökkenés alapján. Az állami támogatások, illetve a finanszírozás változásainak 
jelentős tétele volt az átengedett adóknak a változása. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly az SZJA 
helyben maradó része, illetve a jövedelemkülönbségek mérséklésére szolgáló átengedett adó 
ebben az évben, az önkormányzatok számára teljes mértékben eltörlésre került. Mind az 
államnál maradt. A gépjárműadónál megosztás van. Míg az előző években ez a bevétel 100%-
ban az önkormányzatoknál maradt, most 60-40%-ban a központi költségvetéssel megosztásra 
kerül. Az adóbevételek összehasonlításából azt láthatják, hogy 2012. év I. féléves teljesítése 
443 millió forint a helyi és az átengedett adóbevételek kapcsán, míg ezen az éven ez az összeg 
256 millió forint. Ha az állami támogatásokat részletesen megvizsgálják, akkor azt látják, 
hogy az I. féléves teljesítési adatokat összehasonlítva 950 millió forint az I. féléves teljesítés 
2012-ben, míg 2013-ban 937 millió forint, tehát majdnem ugyanannyi. Ha ehhez 
megvizsgálják a működési költségek változását, akkor az látszik, hogy az 1,3 milliárdhoz 
képest ezen az éven csak 1 milliárd forint a működési költség az I. félévre. Tehát, ha a 
bevételek, vagy a költségek változását egyben nézik, akkor azt látják, hogy a bevételekben 
200 millió forintos csökkenés, viszont a működési költségekben az állami szerepvállalás 
növekedése miatt több, mint 333 millió forintos csökkenés következett be. Az önkormányzat 
egyenlegét több, mint 100 millió forinttal javította. Az állami támogatásokat illetően ismerteti 
még, hogy a 2012-es 950 milliós adatban már benne van a 101 millió forintos ÖNHIKI-je a 
városnak, illetve a 2013-as 937 milliós I. féléves teljesítésben benne van az a 195 millió 
forint, amit az adósságkonszolidációra állami támogatásként kapott a város. A mérlegnél 
készített olyan kimutatást is, hogy százalékos mértékben hogyan változtak az arányok. Az 
eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest mindenhol időarányos teljesítés van. 
Egyedül a beruházásoknál tapasztalható elmaradás, hiszen az ütemezett munkák inkább a II. 
félévre esnek. Szállítói finanszírozással történik a pályázatok kifizetése, és addig, amíg az 
önkormányzat a támogató szervtől igazolást nem kap az elszámolásról, nem tudják a szállítói 
tartozások közül kivezetni az adott tételt és a beruházások közé felvenni. A két év féléves 
beszámolójának az összehasonlításából jól látszik, hogy míg a bevételek 84 %-a az előző 
évinek, addig a kiadások összességében 67,9%-a. A bevételek kisebb mértékben csökkentek 
az előző évihez képest, mint ahogyan a kiadások.  
 
Koncz Ferenc polgármester megköszöni a részletes beszámolót, és nagyon sajnálja, hogy 
Heves János képviselő nincs jelen az ülésen, hiszen ilyen adatokat kért pár héttel, vagy 
hónappal korábban. Rövid számolás után úgy látja, hogy 132,133 millió forinttal pozitív az 
önkormányzat mérlege a 2012 és a 2013. évi I. féléves összehasonlítást tekintve.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság alaposan megtárgyalta 
a részletesen kimunkált beszámolót. Megállapították, hogy az állami támogatás nem csökkent, 
viszont a szállítói tartozások 206 millió forint összegben még fennállnak, azonban az 
önkormányzatnak 40 millió forint összegű követelése is van. A bizottság úgy ítélte meg, hogy 
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az önkormányzat nem zárta rosszul az I. félévet. Az adóbevétel kevesebb a tavalyihoz képest, 
viszont a tervezettet teljesítik, ami kevesebb az elmúlt évihez képest. Örülnek annak, hogy a 
múzeum nem jelentett plusz kiadást, mert az állam finanszírozta. Reméli, hogy a jövő évben 
is így lesz. Teljesült a START program egy része is. Az adóbehajtásokat illetően továbbra is 
meg van a szándék. A plusz információkat is megismerve a Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
javasolja féléves beszámolót.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Kiss Attila alpolgármester emlékszik még arra a testületi ülésre, ahol Heves János képviselő 
azt a kérdést tette föl a pénzügyi vezetőnek, hogy a kapott állami támogatások, illetve 
elvonások egyenlegét mutassa ki. A képviselőtársa akkor nem akarta elfogadni a választ. 
Felolvas egy idézetet Heves János, mint felelős kiadó által publikált újságból: „Az egyik 
alpolgármester nagyon egyszerűen elintézte, majd a jövő évben esedékes zárszámadásból 
megtudom az eredményt.” Ezt valóban ő mondta, de hamarabb megtudta képviselőtársa az 
eredményt, igaz nem a teljes évit, hanem az I. félévest. Megkérdezi dr. Bobkó Gézát, a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy Heves János jelen volt-e a ma reggeli bizottsági ülésen? Ő 
maga nem tudott ott lenni, de bízik benne, hogy képviselőtársa megismerte az eredményt, 
mert ha valaki nem jár bizottsági, vagy testületi ülésre, akkor lehet, hogy legközelebb is 
hiányolni fogja a választ. A válasz megvan, egy féléves egyenleget mutat be, 132.867 millió 
forint pozitívum van a város szempontjából, illetve augusztus elején az önkormányzat 85 
millió forintos rendkívüli támogatást kapott, amely a II. félévre van bekönyvelve, így annak a 
pozitív hatása az I. féléves beszámolóban még nincs benne.  
 
Dr. Gál András képviselő nem tartja szerencsésnek, hogy Heves Jánossal kapcsolatos 
megjegyzések hangzanak el, amikor nincs jelen, és nem tudja magát megvédeni, vagy a 
felvetésekre reagálni. Az előterjesztés kapcsán úgy látja, hogy mintaszerű, amelyet a város 
szakapparátusa végez az önkormányzat jelenlegi nehéz gazdasági körülményei között. Van-e 
olyan I. féléves kifizetetlen számla, amely a későbbiekben akár per tárgya is lehet? Van-e 
olyan kifizetetlen számla, amelyet a vállalkozóknak megígértek, vagy ki nem fizetett első 
lakáshoz jutók támogatása, tehát olyan, amely kellemetlen lehet az önkormányzatra nézve? A 
ki nem fizetett számlák összege csökken, 200 millió forint, tehát látszik, hogy javul a város 
pénzügyi kondíciója. Várható-e még az éven olyan pénzügyi támogatás, melyet polgármester 
úr mindig váratlanul hozott a minisztériumokból?  
 
Koncz Ferenc polgármester egyetért Gál Andrással, valóban ne foglalkozzanak azzal, hogy 
ki, mikor volt itt, és kéri, a kimutatásokat küldjék meg Heves Jánosnak, hogy megismerhesse 
ő is az adatokat, ha már nem tudott jelen lenni az ülésen. Megjegyzi, a Borsodvíz Zrt. az 
önkormányzatnak tartozik. Gál András felvetésére reagálva elmondja, az önkormányzat 
fizetőképessége az elmúlt három évben eléggé behatárolt volt, ezért mindig a legsürgősebb 
számlákat fizetik ki, és más egyéb területen van folyamatos elmaradása az önkormányzatnak. 
Korábban több mint 300 millió forint volt az önkormányzat ki nem fizetett számláinak az 
összege, és ezt csak nagyon nehezen tudják lefaragni, de folyamatosan igyekeznek ennek a 
kötelezettségnek is eleget tenni. A nagyszolgáltatókkal, mint ÉMÁSZ, Tigáz folyamatos 
tárgyalásban vannak, keretszerződésekben igyekeznek megállapodni, és a kötelezettségeknek 
maximálisan eleget tenni.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: Néhány napja a sajtóban felreppent a hír, hogy az állam a 
maradék adósságot is felvállalná bizonyos településektől. Erről van valami információja a 
polgármester úrnak?  
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Dr. Egeli Zsolt alpolgármester Gál András felvetésére reagálva elmondja, hogy jelen 
pillanatban három per folyik az önkormányzattal szemben. Az egyik, Sárkány László 
főszerkesztő által egy vállalkozási szerződésből eredő követelés. A másik perben egy hölgy 
elcsúszott az egyik rendelő előtt és ezért pereskedik az önkormányzattal. A harmadik perben, 
a piac területéről állítja egy vállalkozó, hogy egy sziget az övé. Minden nehézség ellenére a 
hivatal kezeli a teljes joggal türelmetlen hitelezőket, ebből adódóan nincsenek perek, de 
súlyos veszteségek vannak a kifizetett kamatok miatt. Ennek ez a következménye, és ezek 
több tízmilliós nagyságrendűek, és máshonnan vonják el az erőket. Tavaly a helyi adóbevétel 
430 millió forint nagyságrendű volt. Ebből kellett kiegészíteni a bölcsőde, óvoda, általános 
iskolák, kollégium, gimnázium működéséhez szükséges normatívákat, nagyságrendileg 380 
millió forinttal. Év elején kb 45 millió forintot fizetett ki az önkormányzat a svájci frank alapú 
kötvény I. féléves kamat, illetve tőketörlesztésére, így jól látszik, hogy a helyi adóból a 
tavalyi évben, legjobb esetben I. félévi svájci frank hitelt tudták rendezni. Tehát a II. félévet, 
és egyéb kötelezettségeket nem. A vállalkozásokat érintő csődök, és felszámolások is 
hátrányosan érintik a város gazdálkodását. A táblázatból látszik, hogy a helyi építményadóból 
befolyó bevétel csökkent a 2012. évi I. féléves bevételhez képest.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Felvetődött az a kérdés is, hogy lesz-e még az éven lehetőség 
további, befolyó pénzekre. A harmadik napirendi pont erről szól. Tehát esély még van, és meg 
is fog tenni mindent annak érdekében, hogy ez a továbbiakban is sikeresen működjön. Bobkó 
Géza pedig egy sajtóhírt említett, amely már nem is olyan friss, legalább két hónapos. Kb. két 
hete voltak az OTP-ben, mert jogszabályi lehetőség van arra, hogy ha a pénzintézet a maradék 
adósság 7%-át átvállalja, akkor az állam a fennmaradó 93%-ot kifizeti. A bankok 
hozzáállásából jól látszik, hogy nem akarják vállalni a rájuk eső százalékot. Meglátják, hová 
jutnak, de Szerencs Város Önkormányzata a jogszabályi lehetőségeket, a megfelelő 
gazdasági, szakmai és emberi képességek bevetését is megteszi, és megpróbálja a törvény 
által lehetővé tett teljes adósságot leírni. Azonban be kell látni, hogy az elmúlt három év az 
életben maradásról szólt. Azért, ami 2010-ig történt, a város minden lakójának, dolgozójának 
áldozatokat kellett, hogy hozzon az elmúlt három évben. Nehézségeket rótt az önkormányzat 
gazdálkodására például a Bajcsy-Zsilinszky út megépítése után itt maradt 35 millió forintos 
számla, amely a pályázatban nem szerepelt, vagy a magasból mentő tűzoltóautó, amely nem 
csak a várost szolgálja, de terheit az önkormányzat fizeti kb 21 millió forint értékben, vagy a 
tűzoltóság 9 millió forinttal túlszaladt a lehetőségein, amelyre az önkormányzatnak 
beleszólása, konkrét rálátása sem volt, de ezt most az önkormányzatnak kell kifizetnie. 
Példaként említi még a vízminőség javító programban a rosszul megkötött és előre, 
szakmailag nem megfelelő módon leellenőrzött lépéseket, amely a város önkormányzatára 40 
millió forint plusz terhet rótt. Még sorolhatná azokat a tételeket, amelyeket ennek az 
önkormányzatnak kellett valamilyen módon kigazdálkodni. Már nem tudja megmondani, 
hogy a tizenvalahány autó után mennyi volt évente a lízingdíj, de az ehhez hasonló tételek 
folyamatosan nyomták az önkormányzatot. Ebből a helyzetből kellett kimászni, biztos 
fogódzó nem volt. A fogódzó a biztos gazdasági háttér lett volna. Annyit tudtak tenni, hogy 
előre elkéregették az adókat, de amit előre elkérnek, azt nem lehet elkérni időben, és még egy 
kis kamatba is kerül a dolog. Gondolják végig, milyen helyzetben kellett az elmúlt három 
évben dolgozni, lavírozni. Ehhez persze kellett az a fajta kormányzati segítség is, amit sikerült 
folyamatosan elérni, és még szükségük van erre ebben az évben is. A Pénzügyi Osztály 
vezetője arról tájékoztatta, hogy ha ki tudná fizetni az önkormányzat a számláit, akkor jövőre 
önfenntartó működési modellbe léphetne, és a folyamatosan visszatérő problémák talán nem 
jelentkeznének. Ez nem jelenti azt, hogy azután majd dőzsölni lehet, helyette nagyon 
visszafogottan kell dolgozni, és gazdálkodni.  
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Dr. Takács István képviselő: Felfigyelt arra, hogy csökken a helyi adóbevétel. Érdekes, mert 
ha a saját vállalkozását veszi figyelembe, több adót kell befizetni helyi szinten, mint amit az 
állam felé. Ebből következően valóban csökken az önkormányzati bevétel, hiszen nem jönnek 
ide a vállalkozások, mert itt több adót kell fizetni, mint országos szinten. Szerinte át kell 
tekinteni a helyi adópolitikát.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az önkormányzat korábban arra építette az adópolitikáját, 
hogy a városban voltak nagy cégek, amelyek elbírták ezt az adóvolument. Azóta megváltozott 
a helyzet, hiszen nem nagyon van már nagy cég, és azok sem bírják a terheket. Ha 
megszűntetik az adót, akkora hiány keletkezik a költségvetésben, hogy nem biztos, be tudják 
majd foltozni. Egyetért viszont azzal, hogy hosszútávon nem tartható ezt a helyzet, bár 
igyekeztek enyhíteni a nehézségeken, hiszen csökkentették az iparűzési adó mértékét. 
Szemléletük szerint arányos teherviselés szükséges. Egy új adókoncepció elindítása nem 
egyszerű, és többféle szempontot kell figyelembe venni, mérlegelni. További kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készített tájékoztatót 
megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
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:  
 
172/2013. (IX.12) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készített 
tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra  

 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.§ (2) bekezdés j) 
pont jb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján kihirdetésre került a megyei önkormányzati 
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet.  
 
A fent nevezett rendelet alapján a támogatási igényt 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani. 
A támogatási igényhez csatolni kell a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a pályázat benyújtásáról 
szóló képviselő-testületi határozatot. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati 
javaslat alapján a döntés meghozatalát. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: A már említett 85 millió forint 
támogatás az előterjesztésben meghivatkozott BM rendelet alapján volt lehetséges. E rendelet 
szerint szeptember 30-ig van lehetőség kiegészítő támogatásra pályázni, melyet a 
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közösen fog elbírálni. A pályázat 
nagyon hasonlít a korábbi években már megszokott ÖNHIKI-hez, azonban tekintettel van az 
azóta bekövetkezett szerkezeti változásokra. Jogcímenként lehet a támogatásra pályázni, így 
lehetőség nyílna a rendezetlen számlák, vagy az önkormányzati cégek ügyeinek a rendezésére 
is, de számos lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára. A város igényét 
megalapozottan alá tudja támasztani, amely több száz millió forint.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Visi Ferenc képviselő bízik a támogatásban, mert ezzel az önkormányzat gazdaságilag 
egyenesbe jöhet, és törlesztheti adósságait.  
 
Kiss Attila alpolgármester: Több képviselőben felmerült, hogy csökkenteni lehetne a helyi 
adók mértékét. A jövő évi adókoncepció és az adórendeletek felülvizsgálata attól is függ, 
hogy az önkormányzatnak jövőre mennyi pénzre lesz szüksége. Nyílván nem akar majd több 
adót beszedni, mint amennyire szükség van a város fenntartásához. A pályázat sikeressége, a 
megítélt támogatás mértéke befolyással lehet a következő évi adókoncepciót és 
adórendeleteket érintő kérdésekre.  
 
Koncz Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában lezárja a napirendet, és 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
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Szerencs Város Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCIV. törvény, valamint a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásra. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. szeptember 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:  
 
173/2013.(IX.12.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCIV. törvény, valamint a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2.§ (2) bekezdés c) 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
 
 
 

4. Likvidhitel felvételére vonatkozó kérelem benyújtása  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szerencs Város Önkormányzata szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel munkabér-és a 
folyószámlahitel felvételéről, melyet a megvalósult konszolidáció következtében módosított. A 
munkabér hitelkeret összege 45.000.000 Ft, lejárata 2013. 09. 20., a folyószámla hitelkeret összege 
34.000.000.0 Ft, lejárata szintén 2013. 09. 20. 
 
A fenti szerződések értelmében a meglévő hitelállományt, mely 79.000.000 Ft-ot jelent, valamint annak 
kamatait le kell törleszteni 2013. szeptember 20-án. A bank tájékoztatása szerint ez után lehetőségünk 
van a zavartalan működés biztosítása érdekében csökkentett, 60.000.000 Ft összegű likvid hitel 
felvételére 2013. december 31-i lejárattal. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti az előterjesztést, illetve a 
határozati javaslatot, melyet a bankkal történt előzetes egyeztetés alapján készítettek elő, ezért 
más a kiküldött javaslathoz képest. Kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint jól látszik, hogy a hitel összege folyamatosan 
zsugorodik, jó irányba halad az önkormányzat.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában név szerint bocsátja szavazásra a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Likvidhitel felvétele  
 
Szerencs Város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 60.000.000 Ft likvid lejáratú hitel 
felvételével egyetért. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért 
hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 
- a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2013. év 10. hónap 01 
napjától kívánja igénybe venni és 2013. év 12. hónap 31. napjáig visszafizeti. 
 
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: 
 
1.) az Önkormányzat vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes 
ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más 
jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az 
alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az 
ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal 
történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. 
 
Az ingatlanok adatai a következők: 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad 

Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 

3900 Szerencs, Hrsz: 2902/5 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/8 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/11 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/12 

2902/5, Belterület 
2902/8, Belterület 
2902/11, Belterület 
2902/12, 
Belterület 

1/1 
 
1/1 
 
1/1 
 
1/1 
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Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP 
Bank Nyrt-re engedményezi. 
 
2.) A képviselő-testület a likvid hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az adójellegű 
önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, és a további egyéb saját 
bevételek).  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 
Végrehajtási határidő: folyamatos 
 
 
Dr. Bobkó Géza – igen, Dr. Egeli Zsolt – igen, Dr. Gál András – igen, Kiss Attila – igen, 
Koncz Ferenc – igen, Dr. Korondi Klára – igen, Dr. Takács István – igen, Visi Ferenc – igen  
 
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:  
 
174/2013.(IX.12.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Likvidhitel felvétele  
 
Szerencs Város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 60.000.000 Ft likvid lejáratú hitel 
felvételével egyetért. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a 
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű 
kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2013. év 10. hónap 01 
napjától kívánja igénybe venni és 2013. év 12. hónap 31. napjáig visszafizeti. 
 
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: 
 
1.) az Önkormányzat vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes 
ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, 
más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a 
hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület 
hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig 
terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. 
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Az ingatlanok adatai a következők: 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad 

Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 
 
Gazdasági terület 

3900 Szerencs, Hrsz: 2902/5 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/8 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/11 
 
3900 Szerencs, Hrsz: 2902/12 

2902/5, 
Belterület 
2902/8, 
Belterület 
2902/11, 
Belterület 
2902/12, 
Belterület 

1/1 
 
1/1 
 
1/1 
 
1/1 
 

 
Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az 
OTP Bank Nyrt-re engedményezi. 
 
2.) A képviselő-testület a likvid hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az 
adójellegű önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, és a 
további egyéb saját bevételek).  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester 
Végrehajtási határidő: folyamatos 
 
 

5. Javaslat Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozók által fizetendő 
étkezési térítési díjra  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete 2013. február 14-én az 5/2013. (II.14.) rendeletében elfogadta a 
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-nek a Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben 
fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2012. (I.26.) rendelet módosítását.  
 
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ügyvezetője javasolja, hogy ne csak a Szerencs Város 
Önkormányzatának fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények dolgozói étkezhessenek 
munkahelyi és kötelező étkezésre vonatkozó áron (1. sz. táblázat), hanem a Szerencs város valamennyi 
nevelési-oktatási intézményének dolgozója igénybe vehesse ezt a kedvezményt.  

 
Kötelező étkezőknek minősülnek az óvodai dolgozók és napközis pedagógusok, akik továbbra is a 
2013. március 1-jétől elfogadott térítési díjat fizetik.  
 

1. sz. táblázat: 
 



 21 

Térítési díjak 2013. március 1-jétől 

  
Étkezés 
típusa  

Vételár szállító: 
Városüzemeltető 
Non-Profit Kft. 

Megjegyzés 

adatok: Ft-ban   

reggeli 200 

tízórai 130 

ebéd 550 

uzsonna 100 

vacsora 300 

Munkahelyi 
étkeztetés 

összesen 1 280   

reggeli 100 

ebéd 280 

uzsonna 150 

Kötelező 
étkezők 

összesen 530 

óvodai dolgozók és 
napközis tanárok 

Az étkezési díjak az áfa összegét tartalmazzák. 

 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a szerencsi nevelési és oktatási 
intézményekben dolgozók által fizetendő térítési díjról fizetéséről szóló előterjesztést megtárgyalni és 
rendelettel elfogadni. 
 
 
Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem fűz 
szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz, csupán ismerteti annak tartalmát. A Kft. Felügyelő 
Bizottsága tárgyalta az előterjesztést, és a döntési javaslatot elfogadásra javasolják.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Takács István képviselő: Hány embert érint ez a városban, illetve mennyien fognak élni 
a lehetőséggel? A pedagógusokat támogatni kell, hiszen oktatják-nevelik a gyerekeket, de azt 
is tudnia kell mindenkinek, hogy ha valaki 200 napot dolgozik egy évben, akkor 
személyenként 120.000 forint támogatást jelent ez a módozat az önkormányzat részéről. 100 
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fő esetében 12 millió forintot jelent, mely összeget a költségvetésben biztosítani kell. Ez egy 
nagyon-nagy vállalás a város részéről.  
 
Dr. Gál András képviselő köszönetet mond a pedagógusok nevében, hiszen a város részéről 
ez egy nagy segítség.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő egyetért az előterjesztéssel, hiszen támogatni kell a városért 
dolgozó pedagógusokat.  
 
Takács M. István ügyvezető: Felmerült, hogy hány embert érint. A kötelező étkezés a két 
iskolát tekintve 10-10 főt jelent. A munkaétkező egy önköltséges ár, így nem kerül pénzébe a 
városnak, de nincs is belőle bevétele sem.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetet.   
 
Döntési javaslat:  

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013. (……) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló 2/2012. (I.26.) rendelet módosításáról 
 
 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének     32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján Szerencs város nevelési oktatási 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2012. (I. 26.) rendeletének 
(továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
A R. az alábbi 1/B. §-sal egészül ki: 
„Jelen rendelet 1. §-ban rögzített „Munkahelyi étkeztetés” címszó alatt meghatározott térítési díj 
ellenében vehetik igénybe az étkeztetést - az önkormányzat, az általa alapított gazdasági társaságok, 
valamint intézményeinek munkavállalói mellett - Szerencs város közigazgatási területén működő 
valamennyi állami vagy egyházi fenntartásban lévő nevelési-oktatási intézmény dolgozói.” 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. szeptember 13. napján lép életbe, és azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
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 rendeletet alkotja:  
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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2013. (IX. 12.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Szerencs város nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló 2/2012. (I.26.) rendelet módosításáról 

 
 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének     32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján 
Szerencs város nevelési oktatási intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló 2/2012. (I. 26.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

2. § 
A R. az alábbi 1/B. §-sal egészül ki: 
„Jelen rendelet 1. §-ban rögzített „Munkahelyi étkeztetés” címszó alatt meghatározott térítési 
díj ellenében vehetik igénybe az étkeztetést - az önkormányzat, az általa alapított gazdasági 
társaságok, valamint intézményeinek munkavállalói mellett - Szerencs város közigazgatási 
területén működő valamennyi állami vagy egyházi fenntartásban lévő nevelési-oktatási 
intézmény dolgozói.” 

3. § 
Jelen rendelet 2013. szeptember 13. napján lép életbe, és azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

6. Javaslat fáradtolaj-újrahasznosító üzem elvi támogatására  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  PALATINUS-CSS Kft. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 6. V. em. 34.) megkereséssel fordult az 
Önkormányzathoz, melyben arról tájékoztatott, hogy az ipari park területén tervezi megvalósítani a 
jövőben a fáradtolaj-újrahasznosító üzemét.  Megkeresésében kérte, hogy a képviselő-testület egy elvi 
döntés meghozatalával fejezze ki támogató szándékát a tervezet beruházás mellett.  
 
Az említett fáradtolaj-üzem megvalósításával amellett, hogy foglalkoztatási esélyei megnövekednének 
a szerencsi lakosoknak, környezetbarát technológia meghonosítását támogatnánk. Nyugat-Európában 
kedvelt és egyre több helyen alkalmazott újrahasznosítási eljárás, melynek környezetbarát voltát 
mutatja, hogy több németországi településen a város középpontjában került kiépítésre az üzem. 
 
Az üzem kiépítésének támogatása mellett szól továbbá az az érv is,  hogy ezáltal növekedne a város 
adóbevétele, melyből az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai elvégzését biztosítja. 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
Kérem, a fentiek figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjenek!  
 
 
Koncz Ferenc polgármester: Megkereste egy amerikai tulajdonú üzem, hogy a város déli 
iparterületén, kvázi a szigetelőanyag gyár tervezett helyének környékén kívánnak egy ilyen 



 24 

jellegű üzemet létrehozni teljesen zárt vasúti hálózattal, technológiával, kb. 50 fős 
foglalkoztatotti létszámmal. A cég magyarországi képviselője látószögébe, aki járatos a banki 
világban, akkor került Szerencs városa, amikor felfigyelt arra, hogy az önkormányzat 
mekkora küzdelmet vív a szigetelőanyag gyár megvalósulásáért. Mivel kiderült, hogy több 
olyan akadályt sikerült átugrani, amely átugorhatatlannak tűnt, és a teljes kormányzati 
támogatás ott van a megépítés mellett, megkeresték azzal, hogy nekik van egy teljesen kész 
üzemük, amely a megvalósítás előtt áll, és szívesen hoznák ezt a városba, mert úgy látják, 
hogy itt mindent megtesznek a munkahelyteremtés érdekében. Ő maga tájékoztatta céget, 
hogy Tokaj-hegyalja szélén fekszik a település, amely világörökségi kérdéseket is felvet. 
Tájékoztatásuk szerint ennek a beruházásnak semmilyen környezetvédelmi konzekvenciája 
nincs. Javasolja, hogy a határozati javaslat szerint egy elvi támogatást adjon ki az 
önkormányzat, de kérjék meg a cégtől az összes környezetvédelmi tanulmány elkészítését. 
Személy szerint már tett lépéseket a borászok felé, és egyelőre nem érez ellenállást. A cég 
már most is szívesen eljött volna ide, és az ülésen beszámoltak volna arról, hogy miben 
gondolkodnak. Javasolja, hogy az elvi támogatást adja meg a testület azzal, ami a határozati 
javaslatban is szerepel. Felolvassa ezt a lényeges részt: „Kéri, hogy a beruházó PALATINUS-
CSS Kft. készíttessen környezeti hatástanulmányt, amelyben részletesen kerüljön kifejtésre az 
üzemmel kapcsolatos szállítási tevékenység környezeti hatása, valamint az összes, az üzem 
működéséhez kapcsolódó környezeti hatás is.”. Az elvi támogatás még nem jelent építést, a 
projekt megkezdését, de azt igen, hogy az önkormányzat nem zárkózik el előle.  
 
Dr. Gál András képviselő szerint minden munkahelyteremtő kezdeményezést támogatni kell. 
Arra kíváncsi, hogy a fáradtolajat eddig hová hordták? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Magyarországon még nincs ilyen üzem. Óriási üzlet van 
benne. Eddig nem volt jellemző ez az újrahasznosítás, mert az olajat, vagy kiöntötték az 
emberek, vagy elégették. Meg kell nézni, hogy télen milyen a város felett a levegő.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Ezen a héten hangzott el a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének az elnökétől, hogy az önkormányzatoknak nem az a feladata, hogy 
ipart próbáljanak letelepíteni saját erőből, hanem azokat a feltételeket teremtsék meg, amely 
vonzó a befektetők számára. A város önkormányzata az elmúlt 20 évben nem törekedett 
ezeknek a feltételeknek a megteremtésére. 100 érdeklődőből, jó, ha kettő az, akik nem csak 
szavakban mutatnak érdeklődést, hanem meg is telepszenek. A múltkor alkalma volt Szikszó 
város polgármesterével beszélgetni, és érdeklődött a Szerencs városában egyik 
képviselőtársuk által lesajnált inkubátorházzal kapcsolatban. Szikszón most indult el az 
inkubátorház, és a művelődési központot alakították át. A polgármester szerint nagyon 
hasznos a most induló vállalkozások számára. Úgy gondolja, a jelenlegi érdeklődést fogadni 
kell, és elviekben támogatni a beruházást.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A polgármester úr szóbeli tájékoztatójában déli iparterület 
hangzott el, a határozati javaslatban pedig ipari park szerepel. Ezt az ellentmondást szerinte 
fel kell oldani. A legjobb megfogalmazás „Szerencs város közigazgatási területén” volna, és 
nyilván komoly szándék esetén megtalálják majd az erre legalkalmasabb helyet. Javasolja, 
javítsák ki a határozati javaslatot az ellentmondás feloldása érdekében.  
 
Koncz Ferenc polgármester egyetért a javaslattal.  
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Dr. Bobkó Géza képviselő: Minden munkahelyteremtő lehetőséget támogatni kell. Milyen 
módon kerülne ide a feldolgozásra váró anyag, mert az nyilván behatárolná a vállalkozás 
helyét.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Csak vasúton történne a szállítás. Ez volna a 
legkörnyezetbarátabb, a kevésbé veszélytelen. Tanultak a szalmatüzelésű erőmű példájából. 
Eleve meg kell próbálni kizárni minden olyan lehetőséget, amely ellenérzést válthatna ki. 
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 
elhangzott módosítással együtt.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Fáradtolaj-újrahasznosító üzem létesítésének elvi támogatása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi határozatot hozza: 
Szerencs Város Képviselő-testülete a PALATINUS-CSS Kft. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 6. V. em. 
34., Cégjegyzékszám: 01 09 945670, Adószám: 22940753-2-41) tájékoztatását Szerencs város 
közigazgatási területén tervezett fáradtolaj-újrahasznosító üzemről tudomásul veszi és támogatja a 
beruházás megvalósítását. 
Kéri, hogy a beruházó PALATINUS-CSS Kft. készíttessen környezeti hatástanulmányt, amelyben 
részletesen kerüljön kifejtésre az üzemmel kapcsolatos szállítási tevékenység környezeti hatása, 
valamint az összes, az üzem működéséhez kapcsolódó környezeti hatás is. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szerencs Város Önkormányzata és a 
PALATINUS-CSS Kft. között a munkahelyteremtő beruházás támogatásáról együttműködési 
megállapodást kössön.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
 
 
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:  
 
175/2013.(IX.12.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: Fáradtolaj-újrahasznosító üzem létesítésének elvi támogatása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
Szerencs Város Képviselő-testülete a PALATINUS-CSS Kft. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 
6. V. em. 34., Cégjegyzékszám: 01 09 945670, Adószám: 22940753-2-41) tájékoztatását 
Szerencs város közigazgatási területén tervezett fáradtolaj-újrahasznosító üzemről tudomásul 
veszi és támogatja a beruházás megvalósítását. 
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Kéri, hogy a beruházó PALATINUS-CSS Kft. készíttessen környezeti hatástanulmányt, 
amelyben részletesen kerüljön kifejtésre az üzemmel kapcsolatos szállítási tevékenység 
környezeti hatása, valamint az összes, az üzem működéséhez kapcsolódó környezeti hatás is. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Szerencs Város Önkormányzata és 
a PALATINUS-CSS Kft. között a munkahelyteremtő beruházás támogatásáról együttműködési 
megállapodást kössön.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
 
 
Koncz Ferenc polgármester elmondja, hogy nem kapott semmilyen tájékoztatást arról, hogy 
Heves János képviselőtársuk újfent nem jön el a képviselő-testületi ülésre. Úgy tudja, 
bizottsági ülésen sem vett részt. Tehát, amit itt elmondtak, nyilván annak a képében 
fogalmazódtak meg, hogy a képviselőtársak azt gondolták, Heves János jelen lesz. Nem tudja, 
hogy már hányadik alkalommal nem vesz részt képviselő úr az üléseken, és sok esetben ezzel 
a ténnyel már csak az ülésen szembesül. Kérése, hogy az a bizonyos levél menjen el a 
képviselő úr részére. Megköszöni az aktív munkát, további napirendi pont hiányában az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Barva Attila sk.     Koncz Ferenc sk. 

                               jegyző                                                                polgármester  
 
 
 
 

Dr. Bobkó Géza sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


