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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.226-18/2013/IHO  

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

tartott nyilvános üléséről 
 
Jelen vannak: dr. Bobkó Géza, dr. Gál András, Heves János, Koncz Ferenc, dr. Korondi 
Klára, Kiss Attila, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai 
 
Igazoltan távollévő: dr. Egeli Zsolt 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  
Deák Zsolt    - műszaki ügyintéző 
Ternyikné Kádas Ágnes - szociális ügyintéző 
Takácsné Szabados Mária - szociális ügyintéző 
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  
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Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
 
Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Nácsa Bálint   - tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
Szabó Lászlóné   - a Városfejlesztési Osztály vezetője 
Czakóné Szikszai Orsolya  - a Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Dr. Vámosné Czili Adrienn  - a Humánpolitikai Osztály vezetője 
Ternyikné Kádas Ágnes - szociális ügyintéző 
Takácsné Szabados Mária - szociális ügyintéző 
Takács M. István   - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Ráczné Váradi Éva   - a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója 
Tóth István    - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Árvay Attila    - Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy 9 képviselőből 8 fő jelen van, – dr. Egeli Zsolt alpolgármester hivatalos 
ügyben van távol - a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítője Heves János 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  
 
 
190/2013. (X.31.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 31-i testületi ülésének 
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Heves János képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, módosítással. Javasolja 
napirendről levenni a Szerencs testvérvárosi kapcsolatainak alakulásáról és a partnertelepülési 
együttműködésekben rejlő további lehetőségekről szóló tájékoztató megtartását, mert későbbi 
időpontban kerül megtárgyalásra. Javasolja továbbá napirendről levenni jogszabályi változás 
alapján a belső ellenőrzési ütemterv elfogadására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását is. A 
külső előadóra tekintettel javasolja, hogy első napirendi pontként a tűzoltóság tájékoztatóját 
hallgassák meg, illetve a zárt ülésre tartozó előterjesztést utolsóként tárgyalják meg. Az első 
napirendi pont kapcsán köszönti az ülésen megjelent Nácsa Bálint őrnagyot, a Szerencsi 
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Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát. Kérdés, hozzászólás, más javaslat hiányában szavazásra 
bocsátja a napirendet.  
 
Meghívó: 
Szám: 80.226-19/2013/IHO 

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013. október 31-én (csütörtökön)  
9,00 órától 
 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében     
 TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre 
t i s z t e l e t t e l      m e g h í v o m. 
 
Napirendek:  
 
1) A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásának elbírálása 

(zárt ülés)  
Előadó: Ternyikné Kádas Ágnes, Takácsné Szabados Mária szociális ügyintézők 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
 

2) Egyebek 
- Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi I. félévi tevékenységéről  

Előadó: Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

- Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet megalkotására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására  
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Javaslat a települési szilárdhulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 
szóló helyi rendelet megalkotására  
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- 2014. évi költségvetési koncepció 
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
 

- Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I-III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
- Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított 

Társulási Megállapodásának elfogadása 
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
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- Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására  
Előadó: Takács M. István ügyvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

- Javaslat a 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
3) Különfélék 
 
 
Javasolt napirend: 

1. Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi I. félévi tevékenységéről  
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet megalkotására  
3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására  
4. Javaslat a települési szilárdhulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 

szóló helyi rendelet megalkotására  
5. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított 

Társulási Megállapodásának elfogadása  
6. 2014. évi költségvetési koncepció 
7. Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I-III. negyedéves teljesítéséről 
8. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására  
9. Javaslat a 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlására  
10. Különfélék 
11. A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásának 

elbírálása (zárt ülés) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
191/2013.(X.31.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 31-i testületi ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1) Egyebek 

- Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi I. félévi tevékenységéről  
Előadó: Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság  
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- Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet megalkotására  
Előadó: dr. Sável Katalin aljegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására  
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Javaslat a települési szilárdhulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási 
tevékenységről szóló helyi rendelet megalkotására  
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
módosított Társulási Megállapodásának elfogadása 
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- 2014. évi költségvetési koncepció 
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

- Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I-III. negyedéves teljesítéséről 
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
- Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 

módosítására  
Előadó: Takács M. István ügyvezető 
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 

- Javaslat a 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 
Előadó: Szabó Lászlóné, Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
2) Különfélék 
 
3) A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásának 

elbírálása (zárt ülés)  
Előadó: Ternyikné Kádas Ágnes, Takácsné Szabados Mária szociális ügyintézők 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 
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1. Tájékoztató a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi I. félévi 
tevékenységéről 

 
Előterjesztés: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Szerencs Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 
H-3900 Szerencs, Rákóczi út 119.; �: 3900 Szerencs, Rákóczi út 119.  
Tel: (06-47) 563-090  Fax: (06-47) 563-097;  E-mail: 
parancsnok.szerencs@katved.gov.hu 
 

 
 
Szám: 76-2/2013/ÁLT. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
 

2013.  I. félévi tevékenységéről 
 
 
Készítette: 
 
 Nácsa Bálint tűzoltó őrnagy 
 tűzoltóparancsnok 
 
 
 
 
Szerencs, 2013. október 16. 
 
Bevezető 
 
Kötelességtudatból, bajtársiasságból, szervezettségből a katasztrófavédelem, ezen belül a Szerencs 
Hivatásos Tűzoltóság jól vizsgázott, hiszen dolgos, szorgalmas, mozgalmas félévet zártunk. 



 7 

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben betöltötte alaprendeltetését, feladatát megfelelően 
és hatékonyan végezte. 
Az állomány a képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül felkészült a tűzoltási és 
műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák, okozta károk elhárítására. 2013. első 
félévében történt eseményeknél (márciusi hóhelyzet, Dunai árvíz) történt beavatkozások is ezt 
bizonyítják. 
 
 
1. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE 
 
1.1. Szervezet 
 
A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Szerencs HTP) a vonatkozó 
törvényekben, azok végrehajtási rendeleteiben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott parancsokban és 
intézkedésekben megfogalmazottaknak, megfelelően működött.  
A 10/2013. sz. BM OKF Főigazgatói intézkedés, visszaadta helyi (parancsnoki) szintre az 
intézkedések, parancsok kiadásának jogkörét, ezzel meggyorsítva a helyi szintű reagálást. 
A 2012. évben kialakított szervezeti struktúrában változás nem történt. A Miskolci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség élén a júliusban történt személycsere a parancsnokság munkájára negatív hatással nem 
volt. Dr. Szabó Péter tű. alezredes helyére, Nagy István tű. alezredest, nevezte ki Főigazgató Úr.     
Feladatainkat a Munkatervnek megfelelően hajtottuk végre. A tervek, havi bontásban is felterjesztésre 
kerülnek az Igazgatóságra. 
Heti, havi értekezletek keretein belül a szakterületükre vonatkozóan – beszámoltatás történik az 
elvégzett munkáról, és feladatszabás az aktuális feladatok végrehajtására.  
 
1.2. Létszámhelyzet 
 
A hatályos szervezési állománytábla alapján a parancsnokság létszáma feltöltött. 62 fő a készenléti 
szolgálatot ellátok és 4 fő vezetői, irányítói beosztást betöltők létszáma. 1 fő közfoglalkoztatottat 
ügykezelői státuszban foglalkoztatunk.  
2013. I. félévében 2 fő távozott az állományból. Ők saját kérésükre szereltek le. 
 
1.3. Oktatás és képzés 
 
Az állomány leterheltségének figyelembe vételével történek a beiskolázások, tanfolyamok tervezése a 
képesítési követelmények és a szakmai továbbfejlődés elősegítése. 
A Szerencs HTP állományából jelenleg 1 fő Katasztrófavédelmi Oktatási Központban tiszti átképzőn 
vesz részt. Három fő júniusban végzett az alapfokú képzésen és elkezdte a próbaidejét a 
parancsnokság állományában. Reméljük beilleszkedésük sikeres lesz. 
 
A tiszti állomány továbbképzése folyamatos. Első félévben Parancsnoki, második félévben 
Alparancsnoki továbbképzéseken kell részt venniük az állományt irányító vezetőknek. A 
továbbképzések vizsgákkal zárulnak, melyek eredményei pozitívak. 
 
 1.4. Fegyelmi helyzet 
 
Szerencs HTP –n a fegyelmi helyzet jó. Az első félévben nem került sor fegyelmi eljárás lefolytatására. 
Reméljük ez így is marad mivel, 2013 július 1-jétől a hivatásos tűzoltók,  hivatalos kifejezéssel a 
Katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjai - a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartoznak. A 
katonai bűncselekményeket a katonai ügyész, vagy katonai ügyész szakfelügyeletével az állományba 
tartozó nyomozótiszt, illetve állományilletékes parancsnok vizsgálja.  
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1.5. Sajtó tevékenység 
 
Munkánkról, tevékenységünkről, lakossági felhívásokról folyamatos tájékoztatással szolgálunk a helyi 
televízióknak, sajtónak. Továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
honlapján is információt kaphatnak, az érdeklődök a tevékenységünkről.  
 
1.6. Műszaki tevékenység 
 
A legfontosabb és legtöbb problémát adó feladat a gépjárművek és technikai eszközök, 
szakfelszerelések, valamit egyéni védőeszközök állapotának megőrzése, javítása. Mivel tűzoltóságunk 
gépjárműveinek átlagéletkora kicsit magasabb az átlagtól.  
2013. júniusába visszakaptuk a nagyfelújításon átesett Mercedes típusú gépjárműfecskendőnket, amely 
reményeink szerint minden gond nélkül segíti a beavatkozások hatékonyságát.  
A megmaradt ügyintéző gépjárművek elégnek bizonyulnak a feladatok ellátására, igaz ehhez megfelelő 
koordinációra, egyeztetésre van szükség. 
Az állomány rendszeresített védőeszközökkel rendelkezik. Folyamatosan kerül kiosztásra az új R13-as 
típusú bevetési védőruha. 
Az elmúlt félévben új technikai eszközök beszerzésére nem került sor.  
A gépjárművek, felszerelések műszaki felülvizsgálati érvényességét a műszaki biztonsági tiszt 
folyamatosan felügyeli, a felülvizsgálatok elvégzésére intézkedik. 
 
2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG – TŰZOLTÁS, MŰSZAKI MENTÉS 
 
2.1. A tűzoltóság irányító, ellenőrző, szakmai felügyeleti tevékenysége 
 
A Szerencsi HTP felett továbbra is a Miskolci KvK tűzoltósági szakterülete gyakorol irányítói és 
szakmai felügyeletet.  
Tűzoltóságunk szakmai irányítása, felügyeleti ellenőrzése alá tartozik a működési területünkön 
működő, együttműködési megállapodással rendelkező két önkéntes tűzoltó egyesület (Tokaj, Mád 
ÖTE). A vonatkozó belső szabályozók előírásai szerint a működési terület szerinti HTP gyakorolja 
ezen, tűzoltóságok felett a felügyeleti jogkört. Mindkét egyesületre számíthatunk munkánk során. 
A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Miskolci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságunk tűzoltási és műszaki mentési munkáját. Az 
ellenőrzések során kisebb hiányosságokat tapasztaltak, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást. 
A hiányosságok elkerülése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. 
 
2.2. Képzés, továbbképzés  
 
A Szerencsi HTP készenléti szolgálatot ellátó személyi állománya kiképzésének, továbbképzésének 
színvonala, minősége megfelelt a szakmai elvárásoknak. 
A továbbképzési terv összeállításánál, figyelembe vettük az OKF és a B-A-Z. MKI témaajánlásait, 
valamint a működési terület sajátosságait, a veszélyforrásokat, veszélyes ipari üzemekben, illetve a 
közlekedés terén bekövetkezett változásokat. Rendkívüli oktatásokat iktatunk be a negyedéves 
prognózisokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, hogy munkánkat minél 
hatékonyabban hajtsuk végre. 
 
2.3. Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység 
 
A Szerencsi HTP vonulási számai 2013. január 1-től, 2013. június 30-ig: 

Tűzeset: 63 db                                                             
Műszaki mentés: 123 db                                                        

2012. január 1-től, 2012. június 30-ig: 
Tűzeset: 357 db                                                             
Műszaki mentés: 69db                                                        

Szerencs település viszonyában 2013. január 1-től, 2013. június 30-ig: 
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Tűzeset: 8 db                                                             
Műszaki mentés: 37 db                                                        

2012. január 1-től, 2012. június 30-ig: 
Tűzeset: 36 db                                                             

 Műszaki mentés: 21 db     
 
Tűzesetek helyszín szerinti megoszlása 2013. január 1-től, 2013. június 30-ig:            
- Ipari, termelési létesítmény: 3db  
- Kereskedelmi, szolg. Létesítmény: 1db  
- Közlekedési eszköz: 2db   
- Közterület: 3db   
- Közút: 1db   
- Mezőgazdasági létesítmény: 1db 
- Otthon jellegű létesítmény:  25db 
- Tárolási létesítmény: 1db 
- Tűzeset szabad területen: 17db 
- Vendéglátó létesítmény: 2db           
- Egyéb: 7db  
Műszaki mentés fajta szerinti megoszlása 2013. január 1-től, 2013. június 30-ig:  
- Állatbaleset:  4db    
- Elemi csapás – viharkár: 26db    
- Életmentés:  2db    
- Fa kidőlés:                                              36db    
- Gázszivárgás: 2db 
- Halott kiemelés: 1db  
- Közúti baleset: 19db 
- Omlásveszély: 1db 
- Rovar (méh/darázs):          4db  
- Szénmonoxid mérgezés:         2db 
- Vízkárok:           9db 
- Egyéb:           17db 
A fenti adatok jól érzékeltetik, hogy az előző év első félévében jóval több vonulás történ hasonló 
időszakot vizsgálva, mint a 2013 évben. Ez betudható a kedvező időjárásnak és a megelőzési 
tevékenység hatásának. Megelőzési tevékenységünk alapja az elmúlt évek tapasztalatainak 
feldolgozása, tűzkockázati helyek beazonosítása és a tulajdonosok felszólítása a tulajdonukban lévő 
területek rendbetételére. 
 
Az elmúlt félévben a vonulós irányítói és végrehajtó állomány az elvárható magas színvonalon látta el 
a szolgálati kötelmeivel összefüggő feladatait. A tűzesetek, műszaki mentések, egyéb kárelhárítási 
munkák, jó szintű felkészültségről tanúskodnak. 
Kiemelt figyelmet érdemel az események közül a márciusi szélsőséges időjárásban bekövetkezett 
kárfelszámolás és a Dunai árvízvédelmi munkálatokban történt részvétel. A parancsnokságunkról 28 
fő vett részt az árvízi védekezésben. A visszajelzések alapján a Borsod Megyei egységet kiemelték, 
teljesítőképességük határát súroló tevékenységükért és helytállásukért. 
 
Tűz- és káresetek alkalmával az elrendelt riasztási fokozatok megfelelőek voltak, azok módosítására 
nem volt szükség. Az alkalmazott taktika minden esetben megfelelő volt, a vonultatott szerekkel, 
felszerelésekkel az események elhárítását meg lehetett valósítani. Személyi sérülés nem történt egy 
beavatkozásnál, vagy gyakorlatnál sem. 
 
2.4. Adatszolgáltatás, ügyeleti, riasztási rendszer 
 
A statisztikai adatszolgáltatásra létrehozott, internet alapú, ún. KAP-online rendszeren keresztül a 
kötelező adatfeltöltést folyamatosan végezzük.  
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A 2012. 05. 01-től bevezetett új PAJZS elnevezésű riasztási rendszer működik, a kezdeti problémákat 
az ügyelet folyamatosan korrigálja. Kapcsolattartás a társszervekkel jól működik. 
 
2.5. Polgári védelmi szakterület 
 
A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak ki a korabeli légoltalmi 
feladatokból, és váltak a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését, és az azokkal 
szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré. 
A rendszer működése abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, 
de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. 
Ennek jegyében szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és 
felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság 
hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság 
biztonságosabb működéséhez. 
Elsődleges célunk a települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelése és 
katasztrófavédelmi osztályba sorolása, a lakosság sebezhetőségére összpontosító veszélyelhárítási 
tervezés. 
Ennek jegyében 2013. év első felében Katasztrófavédelmi megbízottunk közreműködésével elkészültek 
a működési területünk településeinek veszélyelhárítási tervei. 
Folyamatosan pontosítjuk, aktualizáljuk adatbázisainkat (befogadóhelyek, erő-eszköz állomány, 
települési polgári védelmi erők). 
Társszervekkel, hatóságokkal ellenőrzéseket hajtottunk végre, melyek jegyzőkönyvbe kerülnek 
rögzítésre.  
Elkezdtük a járási mentőcsapatok szervezését melyek fontos feladatokat, kaphatnak egy estleges 
katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet kihirdetése esetén. 
A megelőzési feladatainkhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognóziskészítési 
tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatai, valamint szakmai 
előrejelzések alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel 
bekövetkezhető eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységünket alapozni 
lehet. 
A tapasztalatok feldolgozása és gyakorlatba történő átültetése céljából a művelet-elemzési tevékenység 
fejlesztése is prioritásként jelentkezik a katasztrófavédelem feladatrendszerében. A művelet-elemzés 
célja rávilágítani olyan eseményekre, tapasztalatokra, jó gyakorlatokra, amelyek széleskörű szakmai 
érdeklődésre adnak okot, illetve olyan jelentőséggel bírnak, amely a vonatkozó szabályok módosítását 
indokolják. 
 
2.6. Védelmi igazgatás 
 
Működési területünkön két  Járási Kormányhivatal működik. Ennek vezetői látják el a HVB (Helyi 
Védelmi Bizottság) elnöki tisztét. Az Ő segítségükre katasztrófavédelmi elnökhelyettesnek a szerencsi 
járásban Nácsa Bálint tű. őrnagyot, a tokaji járásban Balogh Gábor tű. főhadnagyot nevezte ki 
Igazgató Úr.  
 
2.7. Közösségi szolgálat 
 
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi 
szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Ezért felvettük a kapcsolatot az oktatási 
intézményekkel, hogy várjuk tanulóikat együttműködési megállapodás megkötése után. 
 
3. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
3.1 Rendezvények, sport tevékenység 
A lehetőségekhez mérten nyílt napon az érdeklődők megtekinthették a tűzoltóság járműveit, eszközeit, 
közelebbről megismerkedhetnek a tűzoltók mindennapi életével. 
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Az állományunk tagjai folyamatosan részt vesznek felkészítéseken iskolákban, óvodákban. 
Folyamatosan megméretjük tudásunkat, szakmai felkészültségünket az Igazgatóság által szervezett 
versenyeken. 
Az Országos Hagyományőrző tűzoltóverseny sorozat, kocsifecskendő katagóriájában I. helyezést ért el 
csapatunk, és így visszakerült a vándorserleg a parancsnokság birtokába. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
A Szerencsi HTP a 2013. I. félévi feladatait a kitűzött szakmai elvárásoknak megfelelően hajtotta 
végre. A szakmai felügyeleti és az irányítószervi ellenőrzések nem találtak kirívó szabálytalanságot, 
hibát a parancsnokság munkájában. Az ezen időszakban a lakosság biztonsága nem volt veszélyben, 
működőképességünk folyamatos és egyre emelkedő színvonalú volt. 
 
 
Nácsa Bálint tü. őrnagy, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka összefoglalja az 
írásos előterjesztés tartalmát, valamint ismerteti, hogy a Miskolci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség élén személyi változás történt.  Dr. Szabó Péter alezredes helyett Nagy István 
alezredes lett a kirendeltség vezetője, aki a szakmai felügyelet gyakorlója. A műszaki 
tevékenységüket illetően legutóbbi beszámolójuk alkalmával érdeklődtek a magasból mentő 
jármű iránt, miszerint elkerül-e az állománytól, vagy sem? Nem tud ilyen elképzelésről az 
autót illetően. A vonulási adatok jelentősen változtak az elmúlt év hasonló időszakához 
képest. Az elmúlt év I. félévében 357 tűzesetük volt a működési területükön, azonban 2013. I. 
félévében 63. Köszönhető ez az időjárásnak, a csapadékos időnek, mert így nem volt sok 
szárazfű-tűz. Azonban ez a szám köszönhető a megelőző tevékenységüknek, hiszen be kell 
azonosítaniuk a kockázati helyeket, megkeresve a tulajdonosokat. Folyamatosan részt vesznek 
a különböző fesztiválokon, rendezvényeken, mert ezekre a programokra külön tervvel kell 
rendelkezniük. Feladatuk a vizesárkok, az őszi védművek bejárása is. Jelenleg lössz-, 
partfalomlásos területeket járnak be, és ellenőriznek. A polgárvédelmi szakterületen 
elkészültek a veszélyelhárítási tervek. Rendszeres a tevékenységük a védelmi igazgatás 
területén is, illetve együttműködési megállapodások megkötésével kiveszik részüket a 
közösségi szolgálatból is. Állományuk tagjai különböző sportrendezvényeken, 
rendezvényeken vesznek részt. Az Országos Hagyományőrző Tűzoltóverseny-sorozat 
kocsifecskendő kategóriájában I. helyezést értek el kollégái, így a vándorserleg újra a 
parancsnokságra került. A következő évben a csokoládé fesztivál keretében szeretnék, ha a 
városban kerülne megrendezésre a hagyományőrző verseny, ehhez kéri a polgármester, 
valamint a képviselő-testület támogatását.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke megköszöni az állomány, 
illetve a parancsnok szakszerű és értékes munkáját. Az eredmények magukért beszélnek, 
hiszen egyharmadára csökkent a tűzesetek száma. A bizottság javasolja a tűzoltó 
parancsnokság állományának és a parancsnoknak a dicséretét. Egyhangúlag javasolják a  
tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Kiss Attila alpolgármester: A tűzesetek száma kb. az ötödére csökkent. Ezek a tűzesetek 
többnyire avartüzek voltak? 
 
Nácsa Bálint parancsnok: Igen, mint tájékoztatójában kiemelte, ezek szárazfű-tüzek voltak, 
de a pozitív mutatószám köszönhető a csapadékos időjárásnak, illetve a kockázati helyek 
felmérésének is.  
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Dr. Bobkó Géza képviselő: Egy elkészített felmérés alapján a lakosság körében a bizalmi 
indexet a tűzoltók vezetik. Az orvosok a negyedik helyen végeztek. Lehet-e az ellen tenni, ha 
valaki háztartási és egyéb hulladékot éget el a kazánjában, mert sokszor nagyon rossz levegő 
terjeng a városban, illetve az avarégetés ellen mit lehet tenni, hiszen rendkívül 
balesetveszélyes. A tájékoztatóból kiemeli, hogy a legtöbb tűzeset a háztartásokban 
keletkezik, és mint orvos csak megerősíteni tudja, hogy a legtöbb egészségügyi baleset is a 
háztartásokban történik.  
 
Nácsa Bálint parancsnok: A fűtési szezonban valóban megemelkedik a kéménytüzek száma, 
hiszen sok helyen nincs kitisztítva a kémény. Ilyen baleseteknél a kéményseprő vállalat 
munkatársai is kint vannak, így meg tudják tiltani a kémény használatát mindaddig, amíg 
annak átvizsgálása és tisztítása meg nem történik. A kéménytüzeket megelőzni nem nagyon 
tudják, de hatóságként el tudnak járni, ha valahová nem engedik be a kéményseprő vállalat 
munkatársait. Az avarégetést nem tudják megakadályozni, de önkormányzati rendelettel 
szabályozni lehetne az idejét. A szárazfű-tűz megakadályozása érdekében pedig igyekeznek a 
tulajdonosokat felkeresni.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A szén-monoxid jelzők mennyire segítik az életveszély 
elkerülését? 
 
Nácsa Bálint parancsnok: Nyújtanak segítséget, de hozzáteszi, a nagyon olcsó, 1-2 ezer 
forintos készülékek nem biztos, hogy a legmegfelelőbbek az ilyen célokra.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A gázzal való fűtés legnagyobb veszélye az égéstermék 
visszaáramlása, bár a legkényelmesebb fűtési mód. Bár sokan visszatértek a hagyományos 
fűtési megoldásokhoz, és sokszor olyan dolog is elég a kazánokban, ami nem abba való. 
Látott egy felmérést, amely arra vonatkozott, hogy a rezsicsökkentés hatására többen 
visszatérnek a gázfűtésre. A tűzoltóság és önkormányzat kapcsolatában az önkormányzat 
ugyanazokat a lehetőségeket nyújtja, mint korábban is a sport és rendezvények tekintetében. 
Minden évben kiemeli a tűzoltóság szerepét, de annak kell igazán örülni, ha „nincs 
munkájuk”. Megköszöni a tűzoltóság ebben az évben végzett munkáját, és a parancsnok úr 
tájékoztatóját. A testülettől kéri a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
 
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 tudomásul veszi a Szerencsi Hivatásos 
Tűzoltóság I. féléves munkájáról szóló tájékoztatót amellett, hogy köszönetét fejezi ki az 
állomány áldozatos, és szakmailag felkészült munkájáért.  
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2. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 
megalkotására  

 
Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2000-ben alkotta meg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi 
rendeletet. A jogszabály megalkotására felhatalmazó jogszabályok az elmúlt időszakban többször 
módosultak. Jogszabályok részletesen rendelkeznek az elhunyt személyek emlékének méltó 
megőrzéséhez, ápolásához, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének 
érvényesüléséhez, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályokról. 
Önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb rendű jogszabállyal, pedig a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendelet több ponton is eltér a törvény és a kormányrendelet szövegétől. Erre 
tekintettel aktuálissá vált az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, ennek keretében, pedig egy új 
rendelet megalkotása, amely már nem tartalmaz párhuzamos rendelkezéseket a magasabb szintű 
jogszabályokban foglaltakkal. A felülvizsgálatot indokolja továbbá, hogy az elmúlt időszakban 
elkészült a Start-közmunkaprogram keretében a város urnafala. 
 
A rendelet alkotása során a azokat a kötelezető tartalmi elemeket vettük figyelembe, amelyeket a 
temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése meghatároz, így 
szabályozásra kerültek a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai, a temetési 
hely megváltásának és újraváltásának díjai, a temetési hely gazdálkodási szabályai 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak eleget téve az előterjesztés mellékletét 
képezi a rendelet-tervezet vélhető következményeit bemutató hatásvizsgálati lap, valamint a tervezet 
általános és részletes indokolása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a 
rendeletet elfogadni szíveskedjenek! Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság is tárgyalja. 
 
 
Dr. Sável Katalin aljegyző három szóbeli kiegészítést tesz a kiküldött anyaghoz, amelyeket a 
ma reggel kiosztott új rendelet-tervezetek már tartalmaznak. Egyik esetben a 8. § kiegészülne 
f) és g) ponttal a tervezetben foglaltak szerint. Második esetben a 9. § (1) bekezdés első 
mondata kiegészül azzal, hogy a temetkezésért használt helyért a temető kezelője az I. számú 
mellékletben foglalt elvek, és díjak alapján díjat állapít meg. A rendelet-tervezet I. számú 
melléklete tartalmazza azokat az elveket és kategóriákat, amely szerint a II. számú 
mellékletben meghatározott díjakat besorolták. Ezek a korábbi, 1999-ben megalkotott 
rendelethez képest változatlanok, viszont az urnafülke és a kettős urnafülke esetében a 25, 
illetve a 100 éves rendelkezési jog megváltása során a környéken érvényben lévő urnafülke 
díjakat vették figyelembe, és tettek rá javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester felkéri Tóth Istvánt, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy foglalja el az előadói helyet, mert lehet, hogy a cég tevékenységi körét 
érintő kérdések is felmerülnek majd.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Jogi és Ügyrendi 
Bizottsággal együttesen tárgyalták a rendelet-tervezetet. A bizottságok megállapították, hogy 
korrekt árak lettek meghatározva, mert összehasonlították a környékbeli árakkal. Bár van 
olyan hely, ahol lehet olcsóbb szolgáltatást találni, de a helyi temetési viszonyokat és 
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költségeket figyelembe véve kifogástalan árakat javasolnak a tervezetben az előterjesztők. 
Örömmel fogadták, hogy tisztul, rendeződik a temető, és az urnafallal is bővül a szolgáltatási 
lehetőség. A bizottságok egyhangúlag támogatják a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy november 2-án lesz az urnafal 
átadása és felszentelése a történelmi egyházak képviselői által. Igyekszik minden fórumon 
eldicsekedni azzal, hogy a városban megvalósuló építkezések a közmunkaprogram 
résztvevőinek kezemunkáját dicséri, mint ahogyan az urnafal is. A megvalósítás a terveknek 
megfelelően történt, de voltak félelmek is, hogy esőzés esetén az urnafal mögötti rézsű 
megcsúszik, és a környező sírokat megrongálja. Az urnafal átadási ünnepségére mindenkit 
tisztelettel hív. A temető körbekerítése folyamatos, és kialakítottak a dr. Takács Istvántól 
kapott telken egy olyan parkolót, amely tovább javíthat a temető rendjén. Érdekes a helyzet, 
mert a temető útjait, az afölötti szőlőterületek tulajdonosai folyamatosan használják. Többen 
jelezték, hogy ezt a helyzetet próbálja az önkormányzat rendezni, mert egy-egy szertartás 
alkalmával kellemetlen, ha éppen akkor munkagéppel haladnak ott el. Megpróbálnak ez 
ügyben is megoldást találni. Bízik abban, hogy lesznek még lehetőségek újabb urnafal 
kialakítására is. Többektől érdeklődött az urnafalról, és többnyire azt a választ kapta, hogy 
ízlésesen sikerült kialakítani, de vannak más véleményen lévők is. Köszönetet mond 
mindazoknak, akik a munkákban részt vettek, számára ez azt is jelenti, hogy a 
közmunkaprogramon belül értékteremtő munkát is lehet végezni. A továbbiakban megnyitja a 
napirendi pont vitáját.  
 
Heves János képviselő: Elismerésre méltó a város szempontjából, hogy az urnafal megépült, 
még akkor is, ha az egyik templom altemplomában vannak urnahelyek. Ő maga is volt 
megnézni az urnafalat, amely valóban formabontó, szép. Dicséri a tervezőt és a kivitelezőket 
is. A már említett földomlás lehetősége veszélyes, sikerült-e megoldást találni? Felvetődött 
bizottsági ülésen az urnahelyek kialakításának igénye, amelyre volna is hely a ravatalozó 
mögötti részen. Támogatná ennek megvalósítását.  
 
Dr. Gál András képviselő: A temetőn való átjárással kapcsolatban úgy gondolja, olyan 
megoldást kell találni, hogy a szőlő és földtulajdonosok biztonsággal megközelíthessék a 
területeiket. Ha lezárják a temetőn átmenő utat, akkor azon kívül nincs más kiépített 
lehetőség, ezért kompromisszumos megoldást kell találni. Például éjszakára lezárni a temetőt. 
Tudomása szerint Tóth István ügyvezető már rugalmasan megoldotta ezt a problémát.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő gratulál az urnafal rusztikus kialakításához, és ahhoz, hogy 
közmunkások közreműködésével sikerült megvalósítani. Vízpermetes szórási módozatra lesz-
e lehetőség, hiszen korábban volt már erről szó. Miskolcon már van ilyen. A temetőn való 
átjárásra megoldást kell találni, például elkerülő út építésével.  
 
Kiss Attila alpolgármester a hamvak szétszórásával kapcsolatban érdeklődne. A helyi 
rendeletben szerepel ennek a lehetősége, és úgy tűnik, ez volna a legolcsóbb temetkezési mód, 
hiszen nem kell megvásárolni sem urnasírboltot, sem temetkezési helyet. Hogyan lehet ezt 
megvalósítani, milyen közegészségügyi engedélyek szükségesek ehhez? A temető 
körbekerítéséről mindenféle híreket lehet hallani, ezért szerencsésnek tartaná, ha az ügyvezető 
beszámolna ennek a céljáról, és arról, hogy milyen forrásból történik.  
 
Dr. Takács István képviselő: A katolikus templom altemplomában 1200 urnahely volt, a 
most megépült urnafalban 107 hely. Ez a szám biztosan emelkedni fog, és jó ötletnek tartja, 
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hogy a ravatalozó mögött szóróparcella legyen kialakítva. A temetőn való átjárás kapcsán az 
is jó megoldás lenne, ha az ott lévő utakat egyirányúsítanák.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Hosszú évek alatt jutottak el odáig, hogy a temető rendezett 
lett. Bármerre jár, el szokott látogatni a temetőbe, mert annak helyzete sokat elárul az adott 
település helyzetéről. A temető rendezése, karbantartása folyamatos odafigyelést, munkát 
igényel.  
 
Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője a felvetett kérdésekre 
válaszolva ismerteti: az urnafal mögötti rézsűhöz két sírhely van olyan közel, hogy a 
hozzátartozókban felmerült annak a félelme, hogy az urnafal rácsúszik a sírokra. Ezt a két 
sírhelyet kőfallal bevédték, de a teljes rézsűt meg fogják óvni egy hálóval, és növényekkel, 
fűvel be fogják telepíteni, így a gyökerek is megakadályozzák majd az omlást. A temetőn való 
átjárás, munkagépek közlekedése kapcsán nem tud a környéken még egy olyan temetőt, ahol 
ugyanilyen átjárási lehetőség volna. A hozzátartozók már vastüskékkel próbálják megvédeni a 
sírokat. Megoldást egy elkerülő út kialakítása jelentené, amely gyakorlatilag most is létezik, 
hiszen minden szőlőt meg lehet közelíteni. A következő évi közmunkaprogramban tervezik 
újabb sírhelyek kialakítását azon a helyen, melyet Takács István képviselő ajánlott fel a 
városnak. Amerikai modellben gondolkodnak, amelyben lehetőség lesz urnás, illetve 
koporsós temetkezésre is. Az utak forgalmi rendjének a szabályozásával egyetért a temető 
környékén, csupán elhatározás kérdése, be kell járni a területet, és meghatározni, melyik út 
legyen egyirányú. Valóban kétféle hamuszóró van, száraz, illetve vizes. A műszaki osztállyal 
egyeztetve úgy gondolják, hogy nedves szórót fognak kialakítani, amelynek a látványterve 
már beépült a most elkészült urnafalba. A közmunkaprogram keretében, ha a következő évben 
megnyerik az erre vonatkozó összegeket, akkor jövőre ez is megvalósul.  
 
Kiss Attila alpolgármester nagyszerű dolognak tartja a START közmunkaprogramot, hiszen 
a városnak nem került pénzébe az urnasírhelyek kialakítása, és milliós nagyságrendet 
képviselnek, főleg a megváltásuk esetén. További lehetőséget lát az amerikai típusú 
sírhelyekben, mert helytakarékos és olcsóbb is, mint a megszokott. Remélhetőleg ez sem 
kerül majd a városnak pénzébe, mert a START közmunkaprogram keretében valósulna meg, 
és olyan értéket képvisel, mint amilyen ütemben értékesítve lesznek a helyek. A maga 
részéről támogatja a temető lekerítését, és a fokozatos lezárását.  
 
Dr. Takács István képviselő felhívja a figyelmet a katonai síremlékre, amelyben kb. 700 
orosz-román katona van eltemetve. Viszonylag jó állapotban van, vigyázni kellene rá, ezért 
érdemes volna felvenni a kapcsolatot az illetékes nagykövetségekkel, hogy adjanak 
támogatást a folyamatos karbantartásra. Tudomása szerint a környéken nincs más II. 
világháborús katonai temető.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Meg fogják keresni a nagykövetségeket, de a zsidótemetővel 
kapcsolatban is lesz teendőjük. Lezárja a napirendi pont vitáját, és még egyszer megköszöni a 
végzett munkát az urnafal megépítése kapcsán. Törekedni fognak az alternatív út kialakítására 
és a temető fokozatos lezárására. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
  
Döntési javaslat: 

TERVEZET 
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2013. (….)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
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a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésére a következőket rendeli el: 
 
 Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szerencs Város közigazgatási területén lévő - a 2. §-ban meghatározott - 
temetőkre, valamint a temetkezési célokat szolgáló egyéb területekre és a temetkezési emlékhelyekre. 
 

2.§ 
 
(1) A temetők 
- a Római Katolikus Egyház (661 és 662 Hrsz), 
- a Református Egyház (659 Hrsz), 
- a Görög Katolikus Egyház (677 Hrsz), 
- és Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában állnak (az ondi temetők 6332/1 és 6332/2 

Hrsz) 
- Szerencs Város temetkezési emlékhelye (687 Hrsz) a Szerencsi Önkormányzat tulajdonában áll. 
(2) A ravatalozók feletti tulajdonjogot Szerencs Város Önkormányzata gyakorolja. 

 
3.§ 

 
(1) A 2. §-ban meghatározott temetők és létesítményeik fenntartásáról azok kezelőjeként Szerencs 

Város Önkormányzata gondoskodik. 
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a Szerencsi Városgazda Non-profit 

kft-n, mint üzemeltetőn keresztül látja el. 
 

 Ravatalozás és temetés 
 

4. § 
 
(1)  A halottat a temetésig a ravatalozó épületében lévő hűtőberendezésben kell elhelyezni. 
(2)  A felravatalozott koporsót a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
(3)  Nem lehet nyitva tartani: 

- a más helységből ideszállított halottak, 
     - az előrehaladott oszlásnak indult halottak,  
     - roncsolt állapotban lévő holttestek, 
     - fertőző betegségben elhunyt halottak koporsóját. 
 

5. § 
 
A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni, a ravatalozás megtörténte 
után a hozzátartozók rendelkezésére kell bocsátani. 
 

6. § 
 
Hamvasztás esetén az eltemettető rendelkezése alapján a hamvak ravatalozókhoz tartozó területen, a 
kegyeleti igények betartásával szétszórhatók. 
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Temetési hely feletti rendelkezési jog 
 

7. § 
 
(1)  A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. 
(2)   A rendelkezési jog gyakorlása kiterjed: 

   - a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, 
        - síremlék, sírjel állítására, 
        - és mindezek gondozására. 
   

8. § 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
 

a)  Egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
b) Kettős sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
c) Sírbolt esetén a használati idő 60 év. A sírbolt megváltóját a birtoklás és a használat joga illeti 
meg, részére tulajdonjog nem biztosítható. 
d) Urnasírhely esetén 25 év.  
e) Urnasírbolt esetén 20 év. 
f) Urnafülke esetén 25 év, 100 év. 
g) Kettős urnafülke esetén 25 év, 100 év. 

 
Temetési hely megváltási díj 

 
9. § 

 
(1)  A temetkezésre használt helyért a temető kezelője az I. számú mellékletben foglalt elvek, és 

kategóriák alapján díjat állapít meg. A díjakat e rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A 
díjakat a temetést, kihantolást és rátemetést megelőzően kell kifizetni.  

(2)  A kérelem benyújtása és a megváltási díj befizetése után a kezelő a kérelmezővel egyetértésben 
kijelöli a temetési helyet. 

(3)  Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj arányos részét kell 
megfizetni. A használati díjat egész évre kell kerekíteni. 

(4)  A sírbolt további használatának engedélyezése esetén az engedély kiadásának időpontjában 
érvényben lévő sírbolthely árának időarányos részét  kell újraváltási díjként felszámítani. 

(5)  A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. Ennek 
mértéke az első osztályú terület sírhelymegváltási díjának két évre eső összege.   

(6) A hamvak szétszórásáért díjat kell fizetni, melyet e rendelet II. számú melléklete  
      szabályoz. 

10. § 
 

(1)  Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása esetén infrastruktúra 
használati díjat kell fizetni. A fogyasztott mennyiségek mérését a kezelő köteles biztosítani. 
(2)  Ravatalozó és felszerelésének használatáért díjat kell fizetni, melyet a II. számú melléklet 
szabályoz. 
      
 Kötelező nyilvántartások vezetése 
 

11. § 
 
(1)  A temető kezelője a hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni. 
(2)  A sírhely és urnahely megváltásának nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: 
       - megváltó neve 
       - lakcíme 
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       - sírhely tábla, sor 
       - sírhely szám 
       - sírbolt szám 
       - síremlékre vonatkozó adatok 
       - sírbolttal kapcsolatos rendelkezések 
       - megváltás kezdete és vége. 
(3) A törvényben felsoroltakon kívül az üzemeltető köteles: 

a) adatlapot kiállítani a temetkezési hely feletti rendelkezési jogról  
     b) az elhunyt személyek szerinti betűrendes névmutatót 
     c) rendelkezési jogosultak betűrendes névmutatóját 
          vezetni. 
(4) A temetőkre vonatkozó nyilvántartások és ügyiratok nem selejtezhetők, tárolásukról  
     tűzbiztos helyen kell gondoskodni. A betelt nyilvántartó könyveket és ügyiratokat  
     kötelező megőrizni. 

 
12. § 

 
(1)  A kezelő köteles a fenntartásában lévő temetőkről térképet készíteni. A térképen a jogszabályi 

követelményeken kívül a vízvételi lehetőségeket, utakat, szemétlerakó helyeket és egyéb 
létesítményeket is fel kell tüntetni. 

(2) A részletes térképet a temető bejáratánál, a ravatalozónál, az üzemeltető irodájában ki kell 
függeszteni. 

13. § 
 
(1) A halottak nevét, és a sír elhelyezkedésére vonatkozó adatokat bárki megismerheti. 
(2)  A Nyilvántartó könyvbe és a Sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett  
       rendelkezni jogosult személy tekinthet be. 
 
 A temetők rendjének fenntartása, a temetkezési helyek nagysága 
 

14. § 
 
A temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyre kell elhelyezni. A rendszeres 
szemétszállításról az üzemeltető gondoskodik. 
 

15. § 
 
A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 
 

16. § 
 

(1) Az egyes sírhely alapmérete a koporsóméretre való tekintettel:  
1,60 m × 2,50 m.  

(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és síremlék mérete maximum:    
   1,3 m × 2,3 m.    A keret lehet nyitott és fedett egyaránt. 

(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m.   
17. § 

 
(1) A kettős sírhely alapmérete: két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör méretét 

figyelembe véve: 2,7 m × 2,6 m. 
(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és a síremlék   mérete   maximum 2,2 m   ×   2,5 m . A keret lehet 

nyitott és fedett egyaránt. 
(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m. 
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18. § 
 
(1) Sírbolt a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. 
(2) Sírbolt létesítőjének az tekinthető, aki a megváltási díjat befizette - így rendelkezési joga van, és 

érvényes építési engedéllyel rendelkezik.  
(3) A sírbolt létesítő adatainak bejegyzésekor nyilatkoznia kell a sírboltban elhelyezhető 

személyekről, melyet a nyilvántartásokban rögzíteni kell. 
(4) A sírbolt építése során a temetőben (a sírbolt környezetében) csak az aznap beépítésre kerülő 

anyagok tárolhatók. Minden feleslegessé vált anyagot el kell szállítani. 
(5)  A sírbolt birtokosa köteles gondoskodni a sírbolt karbantartásáról, fenntartásáról. 
(6)  Sírboltot tilos kettős sírhely helyén kialakítani. 
 

19. § 
 
(1.)  A hamvak szétszórásakor ügyelni kell arra, hogy azok a talajba bemosódjanak. 
(2.) Az urnafülke záró lapjának anyaga, színe, betűtípusa tetszőleges lehet, azzal hogy a zárólapot úgy 
kell elhelyezni, hogy az az urnafal síkjába essen. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

20. § 
 

A temetők látogatási rendje: 
 

- Január 1-től  –  Április 30-ig:       8-16 óráig 
- Május 1-től  –   Szeptember 30-ig:       7-19 óráig 
- Október 1-től - December 31-ig:       8-16 óráig 
- Október 29-től - November 3-ig:        7-20 óráig 

 
Sírásás, síremlék, sírbolt építés, átépítés is a fenti időszakban történhet. 
 

21. § 
 

Tíz éven aluli látogatók kísérő nélkül a temetőben nem tartózkodhatnak. 
 

22. § 
 
A temetési szertartásokra, temetésekre olyan időpontokat kell kijelölni, hogy egyik szertartás a másikat 
ne zavarja.  Két szertartás között legalább egy órának el kell telnie. 

 
23. § 

 
(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temetőlátogatók     

kegyeleti érzését sértheti. 
(2) A temető egész területén tilos magánszemélyeknek tüzet rakni, szemetet égetni. 
(3)A  tűzveszély  elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a 
       gyertyát, mécsest meggyújtotta. 

(4) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló és a kegyeleti érzést nem sértő 
tárgyakat szabad elhelyezni. 

(5) Elbontott és később már felhasználásra nem kerülő sírjelet, síremléket a temetőben tárolni nem 
szabad. 

(6) A temetőben a sírokat az azokon lévő tárgyakat, a növényzetet, az épületeket, építményeket és 
táblákat rongálni, illetőleg a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani 
illetéktelen személyeknek tilos! 
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(7) A temető területén csak kegyeleti célból – sírok, sírboltok látogatása, gondozása, létesítése – 
lehet tartózkodni. 

(8) Vakvezető kutya kivételévvel állat a temető területére nem vihető be. 
 

24. § 
 
A temetővel kapcsolatos észrevételeket írásban, az üzemeltetőhöz címezve lehet megtenni. Az ennek 
nyomán történt intézkedésről az észrevétel megtevőjét 30 napon belül írásban tájékoztatni kell. 
 

 Záró rendelkezések 
 

25. § 
 

(1) Jelen rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetők használati 

rendjéről, fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló, egységes szerkezetbe foglalt 17/2000. 
(XII.19.) önkormányzati rendelete. 

 
I. MELLÉKLET 
 

MINŐSÉG SZERINTI BESOROLÁS  
A SÍRHELYEK ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN 

 
Elvei: 
-    megközelíthetőség 
- útviszonyok 
- vízvételi lehetőség 
- városhoz való közelség 
 
I. Kategória: (kiemelt helyen lévők) 
1. Református temető „A” rész I-X. sor 1-25. sírhelyig 
2. Református temető „B” rész 1-25. sírhelyig 
3. Református temető „C” rész 1-25. sírhelyig 
4. Görög katolikus temető „A” rész teljes területe 
5. Római katolikus temető (régi) „A” rész 
 
II. Kategória: (közepes helyi minőség) 
1. Református temető „A” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
2. Református temető „B” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
3. Református temető „C” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
4. Görög katolikus temető „B” rész, „C” rész 
5. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 1-25. sorig 
 
III. Kategória:   
1. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 26. sorától felfelé a   keresztező útig. 
2. Ond temető „A” és „B’ rész. 
 

II. MELLÉKLET 
 

SZERENCS VÁROS TEMETŐIBEN A SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSI, ÚJRAVÁLTÁSI 
ÖSSZEGEI 

(minőség alapján) 
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 I. kategóriájú 
terület 

térítési díja  
(Ft) 

II. kategóriájú  
terület térítési díja  

(Ft) 

III. kategóriájú terület 
térítési díja 

(Ft) 

Egyes sírhely, 
• min. 25 évre 
•  (kb. 4 m2) 

                            
      15.000      
            

                      
         12.000 

                        
         10.000 

Kettes sírhely, 
• min. 25 évre 
• (kb. 7 m2) 

 
      20.000 

 
         17.000 

 
         15.000 

Sírbolt, 
• min. 60 évre  
• min. 11 m2,  
   vagy nagyobb 

 
 

 
      55.000 

 
 
 

         45.000 
 

 
 
 

         35.000 

Gyermek sírhely, 
• min. 25 évre 
• kb. 4 m2 

 

 
 
      15.000 

 
 
         12.000 

 

 
 

          10.000 

Urna sírhely, 
• min. 10 évre 

 
      10.000 

 
           8.000                                               

 
            6.000 

Urna sírbolt, 
• min. 20 évre 
 

 
      40.000 

 

 
         35.000 

 

 
          30.000 

Hamvak szétszórási díja 3.000 
Ravatalozó használati díja 
• Szerencsen 
• Ondon 

 
 

8.000 
5.000 

Halott hűtés díja/nap 1.000 

 
 25 év 100 év 
Urnafülke  (kolumbárium) 
(1 fő) 

40.000 Ft 80.000 Ft 

Kettős urnafülke 70.000 Ft 140.000 Ft 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2013. (X. 31.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésére a következőket rendeli el: 
 

 Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szerencs Város közigazgatási területén lévő - a 2. §-ban 
meghatározott - temetőkre, valamint a temetkezési célokat szolgáló egyéb területekre és a 
temetkezési emlékhelyekre. 
 

2.§ 
 
(1) A temetők 
- a Római Katolikus Egyház (661 és 662 Hrsz), 
- a Református Egyház (659 Hrsz), 
- a Görög Katolikus Egyház (677 Hrsz), 
- és Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában állnak (az ondi temetők 6332/1 és 

6332/2 Hrsz) 
- Szerencs Város temetkezési emlékhelye (687 Hrsz) a Szerencsi Önkormányzat 

tulajdonában áll. 
(2) A ravatalozók feletti tulajdonjogot Szerencs Város Önkormányzata gyakorolja. 

 
3.§ 

 
(1) A 2. §-ban meghatározott temetők és létesítményeik fenntartásáról azok kezelőjeként 

Szerencs Város Önkormányzata gondoskodik. 
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a Szerencsi Városgazda 

Non-profit kft-n, mint üzemeltetőn keresztül látja el. 
 

 Ravatalozás és temetés 
 

4. § 
 
(1)  A halottat a temetésig a ravatalozó épületében lévő hűtőberendezésben kell elhelyezni. 
(2)  A felravatalozott koporsót a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
(3)  Nem lehet nyitva tartani: 

- a más helységből ideszállított halottak, 
     - az előrehaladott oszlásnak indult halottak,  
     - roncsolt állapotban lévő holttestek, 
     - fertőző betegségben elhunyt halottak koporsóját. 
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5. § 
 
A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni, a ravatalozás 
megtörténte után a hozzátartozók rendelkezésére kell bocsátani. 
 

6. § 
 
Hamvasztás esetén az eltemettető rendelkezése alapján a hamvak ravatalozókhoz tartozó 
területen, a kegyeleti igények betartásával szétszórhatók. 
 

Temetési hely feletti rendelkezési jog 
 

7. § 
 
(1)  A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. 
(2)   A rendelkezési jog gyakorlása kiterjed: 

   - a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, 
        - síremlék, sírjel állítására, 
        - és mindezek gondozására. 
   

8. § 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
 

a)  Egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
b) Kettős sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
c) Sírbolt esetén a használati idő 60 év. A sírbolt megváltóját a birtoklás és a használat joga 
illeti meg, részére tulajdonjog nem biztosítható. 
d) Urnasírhely esetén 25 év.  
e) Urnasírbolt esetén 20 év. 
f) Urnafülke esetén 25 év, 100 év. 
g) Kettős urnafülke esetén 25 év, 100 év. 

 
Temetési hely megváltási díj 

 
9. § 

 
(1)  A temetkezésre használt helyért a temető kezelője az I. számú mellékletben foglalt elvek, 

és kategóriák alapján díjat állapít meg. A díjakat e rendelet II. számú melléklete 
tartalmazza. A díjakat a temetést, kihantolást és rátemetést megelőzően kell kifizetni.  

(2)  A kérelem benyújtása és a megváltási díj befizetése után a kezelő a kérelmezővel 
egyetértésben kijelöli a temetési helyet. 

(3)  Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj arányos 
részét kell megfizetni. A használati díjat egész évre kell kerekíteni. 

(4)  A sírbolt további használatának engedélyezése esetén az engedély kiadásának 
időpontjában érvényben lévő sírbolthely árának időarányos részét  kell újraváltási díjként 
felszámítani. 

(5)  A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők fenntartási hozzájárulási díjat kell 
fizetni. Ennek mértéke az első osztályú terület sírhelymegváltási díjának két évre eső 
összege.   
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(6) A hamvak szétszórásáért díjat kell fizetni, melyet e rendelet II. számú melléklete  
      szabályoz. 

10. § 
 

(1)  Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása esetén infrastruktúra 
használati díjat kell fizetni. A fogyasztott mennyiségek mérését a kezelő köteles biztosítani. 
(2)  Ravatalozó és felszerelésének használatáért díjat kell fizetni, melyet a II. számú melléklet 
szabályoz. 
      

 Kötelező nyilvántartások vezetése 
 

11. § 
 
(1)  A temető kezelője a hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni. 
(2)  A sírhely és urnahely megváltásának nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: 
       - megváltó neve 
       - lakcíme 
       - sírhely tábla, sor 
       - sírhely szám 
       - sírbolt szám 
       - síremlékre vonatkozó adatok 
       - sírbolttal kapcsolatos rendelkezések 
       - megváltás kezdete és vége. 
(3) A törvényben felsoroltakon kívül az üzemeltető köteles: 

b) adatlapot kiállítani a temetkezési hely feletti rendelkezési jogról  
     b) az elhunyt személyek szerinti betűrendes névmutatót 
     c) rendelkezési jogosultak betűrendes névmutatóját 
          vezetni. 
(4) A temetőkre vonatkozó nyilvántartások és ügyiratok nem selejtezhetők, tárolásukról  
     tűzbiztos helyen kell gondoskodni. A betelt nyilvántartó könyveket és ügyiratokat  
     kötelező megőrizni. 

 
12. § 

 
(1)  A kezelő köteles a fenntartásában lévő temetőkről térképet készíteni. A térképen a 

jogszabályi követelményeken kívül a vízvételi lehetőségeket, utakat, szemétlerakó helyeket 
és egyéb létesítményeket is fel kell tüntetni. 

(2) A részletes térképet a temető bejáratánál, a ravatalozónál, az üzemeltető irodájában ki 
kell függeszteni. 

13. § 
 
(1) A halottak nevét, és a sír elhelyezkedésére vonatkozó adatokat bárki megismerheti. 
(2)  A Nyilvántartó könyvbe és a Sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett  
       rendelkezni jogosult személy tekinthet be. 
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 A temetők rendjének fenntartása, a temetkezési helyek nagysága 
 

14. § 
 
A temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyre kell elhelyezni. A rendszeres 
szemétszállításról az üzemeltető gondoskodik. 
 

15. § 
 
A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 
 

16. § 
 

(1) Az egyes sírhely alapmérete a koporsóméretre való tekintettel:  
1,60 m × 2,50 m.  

(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és síremlék mérete maximum:    
   1,3 m × 2,3 m.    A keret lehet nyitott és fedett egyaránt. 

(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m.   
17. § 

 
(1) A kettős sírhely alapmérete: két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör 

méretét figyelembe véve: 2,7 m × 2,6 m. 
(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és a síremlék   mérete   maximum 2,2 m   ×   2,5 m . A 

keret lehet nyitott és fedett egyaránt. 
(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m. 

 
18. § 

 
(1) Sírbolt a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel 

építhető. 
(2) Sírbolt létesítőjének az tekinthető, aki a megváltási díjat befizette - így rendelkezési joga 

van, és érvényes építési engedéllyel rendelkezik.  
(3) A sírbolt létesítő adatainak bejegyzésekor nyilatkoznia kell a sírboltban elhelyezhető 

személyekről, melyet a nyilvántartásokban rögzíteni kell. 
(4) A sírbolt építése során a temetőben (a sírbolt környezetében) csak az aznap beépítésre 

kerülő anyagok tárolhatók. Minden feleslegessé vált anyagot el kell szállítani. 
(5)  A sírbolt birtokosa köteles gondoskodni a sírbolt karbantartásáról, fenntartásáról. 
(6)  Sírboltot tilos kettős sírhely helyén kialakítani. 
 

19. § 
 
(1)  A hamvak szétszórásakor ügyelni kell arra, hogy azok a talajba bemosódjanak. 
(2) Az urnafülke záró lapjának anyaga, színe, betűtípusa tetszőleges lehet, azzal hogy a 
zárólapot úgy kell elhelyezni, hogy az az urnafal síkjába essen. 
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Vegyes rendelkezések 
 

20. § 
 

A temetők látogatási rendje: 
 

- Január 1-től  –  Április 30-ig:       8-16 óráig 
- Május 1-től  –   Szeptember 30-ig:       7-19 óráig 
- Október 1-től - December 31-ig:       8-16 óráig 
- Október 29-től - November 3-ig:        7-20 óráig 

 
Sírásás, síremlék, sírbolt építés, átépítés is a fenti időszakban történhet. 
 

21. § 
 

Tíz éven aluli látogatók kísérő nélkül a temetőben nem tartózkodhatnak. 
 

22. § 
 
A temetési szertartásokra, temetésekre olyan időpontokat kell kijelölni, hogy egyik szertartás 
a másikat ne zavarja.  Két szertartás között legalább egy órának el kell telnie. 

 
23. § 

 
(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temetőlátogatók     

kegyeleti érzését sértheti. 
(2) A temető egész területén tilos magánszemélyeknek tüzet rakni, szemetet égetni. 
(3)A  tűzveszély  elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a 
       gyertyát, mécsest meggyújtotta. 

(4) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló és a kegyeleti érzést 
nem sértő tárgyakat szabad elhelyezni. 

(5) Elbontott és később már felhasználásra nem kerülő sírjelet, síremléket a temetőben 
tárolni nem szabad. 

(6) A temetőben a sírokat az azokon lévő tárgyakat, a növényzetet, az épületeket, 
építményeket és táblákat rongálni, illetőleg a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló 
tárgyakat eltávolítani illetéktelen személyeknek tilos! 

(7) A temető területén csak kegyeleti célból – sírok, sírboltok látogatása, gondozása, 
létesítése – lehet tartózkodni. 

(8) Vakvezető kutya kivételévvel állat a temető területére nem vihető be. 
 

24. § 
 
A temetővel kapcsolatos észrevételeket írásban, az üzemeltetőhöz címezve lehet megtenni. Az 
ennek nyomán történt intézkedésről az észrevétel megtevőjét 30 napon belül írásban 
tájékoztatni kell. 
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 Záró rendelkezések 
 

25 .§ 
 

(1) Jelen rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetők 

használati rendjéről, fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló, egységes szerkezetbe 
foglalt 17/2000. (XII.19.) önkormányzati rendelete. 

 
 

I. MELLÉKLET 
 

MINŐSÉG SZERINTI BESOROLÁS  
A SÍRHELYEK ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN 

 
Elvei: 
-    megközelíthetőség 
- útviszonyok 
- vízvételi lehetőség 
- városhoz való közelség 
 
I. Kategória: (kiemelt helyen lévők) 
1. Református temető „A” rész I-X. sor 1-25. sírhelyig 
2. Református temető „B” rész 1-25. sírhelyig 
3. Református temető „C” rész 1-25. sírhelyig 
4. Görög katolikus temető „A” rész teljes területe 
5. Római katolikus temető (régi) „A” rész 
 
II. Kategória: (közepes helyi minőség) 
1. Református temető „A” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
2. Református temető „B” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
3. Református temető „C” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig 
4. Görög katolikus temető „B” rész, „C” rész 
5. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 1-25. sorig 
 
III. Kategória:   

1. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 26. sorától felfelé a   
keresztező útig. 

2. Ond temető „A” és „B’ rész. 
 

II. MELLÉKLET 
 

SZERENCS VÁROS TEMETŐIBEN A SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSI, ÚJRAVÁLTÁSI 
ÖSSZEGEI 

(minőség alapján) 
 

 I. kategóriájú 
terület 

térítési díja  
(Ft) 

II. kategóriájú  
terület térítési díja  

(Ft) 

III. kategóriájú terület 
térítési díja 

(Ft) 
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Egyes sírhely, 
• min. 25 évre 
•  (kb. 4 m2) 

                            
      15.000      
            

                      
         12.000 

                        
         10.000 

Kettes sírhely, 
• min. 25 évre 
• (kb. 7 m2) 

 
      20.000 

 
         17.000 

 
         15.000 

Sírbolt, 
• min. 60 évre  
• min. 11 m2,  
   vagy nagyobb 

 
 

 
      55.000 

 
 
 

         45.000 
 

 
 
 

         35.000 

Gyermek sírhely, 
• min. 25 évre 
• kb. 4 m2 

 

 
 
      15.000 

 
 
         12.000 

 

 
 

          10.000 

Urna sírhely, 
• min. 10 évre 

 
      10.000 

 
           8.000                                               

 
            6.000 

Urna sírbolt, 
• min. 20 évre 
 

 
      40.000 

 

 
         35.000 

 

 
          30.000 

Hamvak szétszórási díja 3.000 
Ravatalozó használati díja 
• Szerencsen 
• Ondon 

 
 

8.000 
5.000 

Halott hűtés díja/nap 1.000 

 
 25 év 100 év 
Urnafülke  
(kolumbárium) (1 fő) 

40.000 Ft 80.000 Ft 

Kettős urnafülke 70.000 Ft 140.000 Ft 
 
 

3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására  

 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja 
szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 
(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és 
ellenőrzéséről. Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgtv. 
szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy megfeleljen 
a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval írásban 
közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre.  
 

A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése a) – g) pontja meghatározza azt is, hogy a képviselő-testület e tárgyban 
milyen tartalmi elemekkel alkotja meg helyi rendeletét. A Vgtv. 44/D. §-a szabályozza az 
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összeggyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjfizetési kötelezettséget, meghatározza, 
hogy milyen díjat emelő és csökkentő tételeket köteles a közszolgáltató figyelembe venni, melyet egy 
díjkalkuláció formájában köteles elkészíteni.  
 
Az új szabályozás szerint (44/D. §) a közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet, azonban 
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban (NTSZTP) részt vevő 
önkormányzatok esetében kötelező (nem választható) a két tényezős díj alkalmazása. 
 

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet, mely az új előírásoknak megfelelően 
szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének rendjét, ezzel 
egyidejűleg a Képviselő-testület jelenleg hatályos, a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004. (III. 30.) rendeletet és annak módosításait hatályon 
kívül helyezi.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem, az előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendelet-tervezetet – melyet a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalt – elfogadni szíveskedjen.  
 

 

 

Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője szóbeli kiegészítést fűz a rendelet-
tervezet függelékéhez, illetve mellékletéhez. Függelékben került rögzítésre a közszolgáltatást 
végző szervezetnek a megnevezése. A Kurmai és Tsai. Kft. egy felsőzsolcai szolgáltató. A 
függelékben került feltüntetésre a szennyvíz elhelyezésére szolgáló telep megnevezése is, 
amely a Szerencsi szennyvíztisztító telep. A rendelet-tervezet mellékletében került 
meghatározásra a szolgáltatás díja, amely 4.000 Ft/m3+áfa lenne.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, 
hogy az előterjesztést és rendelet-tervezetet közösen tárgyalták a Pénzügyi Bizottsággal. Az 
utolsó pillanatban érkezett egy 1.000 forinttal kedvezőbb árajánlat, amelyet örömmel vettek 
tudomásul. A bizottságok egyhangúlag támogatják a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.  
 
Döntési javaslat: 

Tervezet 
Szerencs Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (…) rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 
 

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket rendeli el: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 

 (1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.  
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(2) A rendelet területi hatálya Szerencs város közigazgatási területére terjed ki.  
 
(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra, a közszolgáltatást igénybe 
vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a 
továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.  

 
2. § 

A közszolgáltatás rendje, módja 
 

(1) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e rendelet, valamint a 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. A közszolgáltató nevét és 
elérhetőségét az 1. számú függelék tartalmazza. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.  
 
(3) A hulladék összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, 
valamint megrendelésére történik.  
 
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kezelés költségeit megfizetni, valamint a költség megfizetéséről 
szóló bizonylatot szükség esetén felmutatni.  
 
(5) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot elszállítani és 
szennyvíztisztító telepen ( hrsz.) elhelyezni. ( A szennyvíztisztító telep megjelölését a 2. számú függelék 
tartalmazza.) 
 
(6) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai szerinti – 
szerződés jön létre. 
 
(7) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) köteles az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően kezelni. 
  
(8) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön.  Szállításból 
eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni.  

3. § 
A közszolgáltatás díja 

 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes 
elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. 
  
(2) A mellékletben meghatározott egységnyi díjtétel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
egy egységére eső begyűjtési díja. (Forduló/5m3) 
 
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egy egységre eső díj és a fordulók számának szorzata. 
  

4.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet 2013. november 5. napján lép hatályba.  
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(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzatának a települési 
folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004. (III.30.) 
önkormányzati rendelete. 

 
1. számú függelék a 20/2013. (X.31.) rendelethez 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével összefüggő közszolgáltatást végző közszolgáltató neve és elérhetősége: 
 
Kurmai és Társa Kft. 
3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz. 
Tel: 46/383-430, Fax: 46/584-207 
E-mail: kurmai@kurmai.hu 
Web: www.kurmai.hu 
 

2. számú függelék a 20/2013. (X.31.) rendelethez 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szolgáló szennyvíztisztító telep 
megjelölése: 
 
Szerencsi szennyvíztisztító telep 
 

Melléklet a …./2013. (….) rendelethez 
 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének díja 
 
 
Szennyvízbegyűjtés, szállítás és egyéb költségek   3.000 Ft/m3 + Áfa 
(minimum 6 m3) 
 
Szennyvíz elhelyezés (minimum 6 m3)    1.000 Ft/m3 + Áfa 
 
Szennyvíz szolgáltatás összesen (minimum 6 m3)   4.000 Ft/m3 + Áfa 
 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 

Szerencs Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013. (X.31.) rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról 
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Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról a következőket rendeli el: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 

 (1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.  
 
(2) A rendelet területi hatálya Szerencs város közigazgatási területére terjed ki.  
 
(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra, a közszolgáltatást 
igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingatlant egyéb jogcímen 
használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.  

 
2. § 

A közszolgáltatás rendje, módja 
 

(1) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e rendelet, 
valamint a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. A 
közszolgáltató nevét és elérhetőségét az 1. számú függelék tartalmazza. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles 
gondoskodni.  
 
(3) A hulladék összegyűjtése és elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, 
valamint megrendelésére történik.  
 
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kezelés költségeit megfizetni, valamint a költség 
megfizetéséről szóló bizonylatot szükség esetén felmutatni.  
 
(5) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot elszállítani 
és szennyvíztisztító telepen ( hrsz.) elhelyezni. ( A szennyvíztisztító telep megjelölését a 2. 
számú függelék tartalmazza.) 
 
(6) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai 
szerinti – szerződés jön létre. 
 
(7) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 
köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. 
  
(8) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön.  
Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni.  
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3. § 

A közszolgáltatás díja 
 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 
ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet mellékletében meghatározott 
díjat köteles fizetni. 
  
(2) A mellékletben meghatározott egységnyi díjtétel a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz egy egységére eső begyűjtési díja. (Forduló/5m3) 
 
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egy egységre eső díj és a fordulók számának szorzata. 
  

4.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(3) Ez a rendelet 2013. november 5. napján lép hatályba.  
(4) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzatának a települési 

folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2004. 
(III.30.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

1. számú függelék a 20/2013. (X.31.) rendelethez 
 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatást végző közszolgáltató neve és 
elérhetősége: 
 
Kurmai és Társa Kft. 
3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz. 
Tel: 46/383-430, Fax: 46/584-207 
E-mail: kurmai@kurmai.hu 
Web: www.kurmai.hu 
 
 
 

2. számú függelék a 20/2013. (X.31.) rendelethez 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szolgáló szennyvíztisztító 
telep megjelölése: 
 
Szerencsi szennyvíztisztító telep 
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Melléklet a 20/2013. (X.31.) rendelethez 
 

 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének díja 
 
 
Szennyvízbegyűjtés, szállítás és egyéb költségek   3.000 Ft/m3 + Áfa 
(minimum 6 m3) 
 
Szennyvíz elhelyezés (minimum 6 m3)    1.000 Ft/m3 + Áfa 
 
Szennyvíz szolgáltatás összesen (minimum 6 m3)   4.000 Ft/m3 + Áfa 
 
 
 

4. Javaslat a települési szilárdhulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatás 
tevékenységről szóló helyi rendelet megalkotására  

 
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. törvény (továbbiakban:Htv) alapvetően megváltoztatta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának rendjét.  
2013. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzatot, hanem a minisztert hatalmazza fel a jogszabály, 
hogy rendeletben állapítsa a közszolgáltatás díját. Ebből következik, hogy a hulladékszállítási díj 
önkormányzati rendeletben való megállapítása ellentétes a központi jogszabállyal.  
A felülvizsgált helyi rendelet alapján javaslom, hogy a közszolgáltatás vonatkozásában alkosson új 
rendeletet az önkormányzat, és helyezze hatályon kívül a korábban e tárgyban alkotott rendeletét.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztésem megtárgyalását, és a rendelet-tervezet minősített többséggel történő 
elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője nem fűz szóbeli kiegészítést az 
előterjesztéshez, csupán összefoglalja annak tartalmát.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: E napirendi pontot is együttes 
ülésen tárgyalták a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal, ahol is a hulladékudvarral kapcsolatban 
merültek fel gondolatok, és egyetértettek abban, hogy szükség volna a működésére. A 
bizottságok egyhangúlag támogatják a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy a hulladékudvarral kapcsolatos problémakört 
tekintve a négy település közül Szerencs magára maradt a megoldás megkeresésében. Jelenleg 
tartozása van az önkormányzatnak a hulladékudvar működtetése kapcsán, de ha erre pénze 
lesz a városnak, akkor újraindítják majd a szolgáltatást. Megnyitja a napirendi pont vitáját.  
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Heves János képviselő: A társasházaknál, ahol gyűjtőkonténerek vannak, más díjtétel van 
megállapítva, mint a magánszemélyek esetében? Azokban az esetekben közületi elszámolási 
díjat számolnak fel, ami magasabb, mint a lakossági.  
 
Kiss Attila alpolgármester válaszol az elhangzott kérdésre, miszerint a lakosság a 110 literes 
kukákat, a társasházak pedig az 1100 literes edényeket használja. Például, ha van olyan 
társasház, ahol öt lakás van, abban az esetben nem éri meg az 1100 literes kukát választani, 
hanem a lakosságit. Ha például a társasház 11-12 lakásos, akkor a fajlagos költségek 
ugyanakkorára jönnek ki. A társasház közösségének kell átgondolni, hogy melyik az ésszerű 
döntés. Javasolja, a társasház képviselője vegye fel a kapcsolatot a Z.H.K. Kft-vel és 
számoltassa ki, hogy fajlagosan melyik változat éri meg a társasháznak.  
 
Koncz Ferenc polgármester úgy gondolja, mindenkinek ki kell tudnia számolni, hogy mi éri 
meg. Heves János képviselő kérdése vonatkozásában a társasházban élők döntik el, hogy 
melyik edényzetet választják.  
 
Heves János képviselő szerint azért nem ilyen egyszerű a helyzet, mert nem mindegy, hogy 
hány darab kukát kell elhelyezni, hiszen van olyan társasház, amelyiknek nincs udvara. Olyan 
társasházból kapott észrevételt, amelyben kevesen laknak.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Szerinte minden háznál van olyan hely, ahová az edényzetet le 
lehet rakni. Ahol elfér egy darab konténer, akkor ott elfér például öt darab kis kuka is. Nem 
érti, hogy min vitáznak, hiszen a társasházban élők ki tudnák számolni, hogy melyik módozat 
éri meg nekik. A továbbiakban szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  
 
Döntési javaslat:  

Tervezet 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2013. (      ) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 

 
Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § 
(4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

I. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet területi hatálya Szerencs város közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont 
ingatlanokra terjed ki. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Szerencs Város Önkormányzata és a vele kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységére terjed ki.  
 
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja 
szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek. 



 36 

II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
 

2. § 
 

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre történő 
átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 
 
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulással, - mint az önkormányzat átruházott 
hatáskörében eljáró szervvel - megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú Zempléni Z.H.K. Hulladékkelezési Közszolgáltató Kft. „ba.”(3910 Tokaj, 
Rákóczi u. 54.) (továbbiakban: Közszolgáltató). 
 
(3) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő 
Központ (3916. Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.) által üzemeltetett szilárdhulladék lerakóba helyezi el 
(továbbiakban: depó). 
 
(4) Az önkormányzat a települési szilárd hulladék ártalmatlanítás kezelő objektumaként a depó-t jelöli 
ki.  
 
(5) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a 
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-ben érdekelt más önkormányzatokkal. 
Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön társulási szerződés rögzíti. 
 

III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

3. § 
 

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
 
(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele 
zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, 
testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 
 
(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban 
lehet elhelyezni, lezárt állapotban. 
 
(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, sugárzó 
vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni. 
 
(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, vagy 
befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető 
gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.  
 
(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, legkorábban reggel 6 óráig, egyébként a 
járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest mellett 
közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell elhelyezni.  
 
(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat. 
 
(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 
ingatlanon belül kell tárolni. 
 
(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan 
tulajdonosnak kell gondoskodni.  



 37 

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 
gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza. 
 
(11) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal a 
Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon térítésmentesen gondoskodik. 
 
(12) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást megelőző 15 
nappal korábban értesíti a lakosságot.  
 

4. § 
 
(1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók: 
a) 60 l-es DIN EN 840, 
b) 120 l-es DIN EN 840-1, 
c) 1100 l-es DIN EN 840-2, 
d) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák. 
 
(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, valamint azon két fős háztartások, ahol 
legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás 
adatai szerint történik. 
 
(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján 
a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére. 
 
(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben 
bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez. 
 

IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

5. § 
 
(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött szilárd 
települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladéklerakóba. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles: 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására, 
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 
biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, 
c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és 
karbantartások elvégzésére, 
d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni. 
 
(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben: 
a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető, 
b) a gyűjtőedényzetben a 2. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, 
c) a gyűjtőedény túltöltött, 
d) az edényzetet nem a 2. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki. 
 
(4) A Közszolgáltató a településen üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek gyűjtőedényeit, a regionálisan 
kialakított járatterv szerint üríti ki. 
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V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

6. § 
 

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet előírásait 
betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének. 
 
(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül 
bejelenti. 
 
(3) Az Ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeten, a gyűjtőedényekben elhelyezheti. 
 

7. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben az ingatlan használatával hulladékot nem termel, írásban 
kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. 
 
(2) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet 15 nappal a kért időpont előtt a közszolgáltatónál 
kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az 
ingatlan üresen áll.  
 
(3) A közszolgáltatás szüneteltetését 3 hónapnál rövidebb időtartamra nem lehet kezdeményezni. 
 
(4) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget 
igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként 
is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. 
 

VI. Adatvédelmi rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok 
feltüntetésével.  
 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az 
Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a 
Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik 
az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. 65 § (2) bekezdése 
alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 
adatokat kezeli. 
 
(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási szerződéses 
jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig kezelheti. 
A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti. 
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(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggő az Ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási 
tevékenységről szóló 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelete 
 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 
 

 
Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet területi hatálya Szerencs város közigazgatási területén a közszolgáltatásba 
bevont ingatlanokra terjed ki. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Szerencs Város Önkormányzata és a 
vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.  
 
(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen 
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a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. 
pontja szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek. 
 
 

II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 
 

2. § 
 

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre 
történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 
 
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulással, - mint az önkormányzat 
átruházott hatáskörében eljáró szervvel - megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú Zempléni Z.H.K. Hulladékkelezési Közszolgáltató Kft. 
„ba.”(3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) (továbbiakban: Közszolgáltató). 
 
(3) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot a Bodrogkeresztúri Regionális 
Hulladékkezelő Központ (3916. Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.) által üzemeltetett 
szilárdhulladék lerakóba helyezi el (továbbiakban: depó). 
 
(4) Az önkormányzat a települési szilárd hulladék ártalmatlanítás kezelő objektumaként a 
depó-t jelöli ki.  
 
(5) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik a 
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-ben érdekelt más önkormányzatokkal. 
Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön társulási szerződés rögzíti. 
 

III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

3. § 
 

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátani. 
 
(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak 
fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az 
ürítő berendezést ne károsítsa. 
 
(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott 
gyűjtőzsákban lehet elhelyezni, lezárt állapotban. 
 
(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, 
sugárzó vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni. 
 
(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, 
vagy befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem 
üríthető gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.  
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(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, legkorábban reggel 6 óráig, egyébként a 
járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest 
mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell 
elhelyezni.  
 
(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat. 
 
(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 
ingatlanon belül kell tárolni. 
 
(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan 
tulajdonosnak kell gondoskodni.  
 
(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 
gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza. 
 
(11) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy 
alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon 
térítésmentesen gondoskodik. 
 
(12) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást 
megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot.  
 

4. § 
 
(1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók: 
a) 60 l-es DIN EN 840, 
b) 120 l-es DIN EN 840-1, 
c) 1100 l-es DIN EN 840-2, 
d) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák. 
 
(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, valamint azon két fős háztartások, 
ahol legalább az egyik fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a népesség-
nyilvántartás adatai szerint történik. 
 
(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján 
a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére. 
 
(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben 
bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település 
jegyzőjéhez. 
 

IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

5. § 
 
(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött 
szilárd települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt 
hulladéklerakóba. 
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(2) A Közszolgáltató köteles: 
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására, 
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazására, 
c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések 
és karbantartások elvégzésére, 
d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert 
működtetni. 
 
(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben: 
a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető, 
b) a gyűjtőedényzetben a 2. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, 
c) a gyűjtőedény túltöltött, 
d) az edényzetet nem a 2. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki. 
 
(4) A Közszolgáltató a településen üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek gyűjtőedényeit, a 
regionálisan kialakított járatterv szerint üríti ki. 
 

V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

6. § 
 

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet 
előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségének. 
 
(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 
napon belül bejelenti. 
 
(3) Az Ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot a településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeten, a gyűjtőedényekben elhelyezheti. 
 

7. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben az ingatlan használatával hulladékot nem termel, 
írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. 
 
(2) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet 15 nappal a kért időpont előtt a 
közszolgáltatónál kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az önkormányzat jegyzőjének 
igazolását arról, hogy az ingatlan üresen áll.  
 
(3) A közszolgáltatás szüneteltetését 3 hónapnál rövidebb időtartamra nem lehet 
kezdeményezni. 
 
(4) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos szelektív gyűjtésre létesített 
gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem 
mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól. 
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VI. Adatvédelmi rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével.  
 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 
elsődlegesen az Ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok 
kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 
 
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
(4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. 65 § (2) 
bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tarthatja 
nyilván, ezeket az adatokat kezeli. 
 
(5) A Közszolgáltató a természetes személy Ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási 
szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat 
megsemmisíti. 
 
(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggő az Ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatási tevékenységről szóló 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelete 
 
 
 
 
 5. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
módosított Társulási Megállapodásának elfogadása  
 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás soros elnöke írásban 
keresett meg annak érdekében, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás módosított Társulási Megállapodását terjesszem a Képviselő-testület elé elfogadás végett.  
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A Társulási Megállapodás elfogadása az 1714/2013.(X.8.) Kormányhatározat értelmében a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2013-0001 kódszámú projekt Támogatási Szerződése megkötésének feltétele, ezért 
szükséges, hogy a testületi döntéshozatal legkésőbb 2013. október 31-ig történjen meg. A 
megállapodás akkor lép hatályba, ha a Társuláshoz tartozó valamennyi település képviselő-testülete 
elfogadta azt, illetve megtörtént a dokumentum teljes körű aláírása.  
Az előterjesztéshez mellékelt megállapodás magában foglalja mind a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvénynek történő megfelelést, mind az összes fejlesztés (támogatással 
megvalósuló program) bemutatását és leírását, a Támogató Hatóság (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) 
szigorú egységesítési követelményeit, valamint a biztonságos működés érdekében egy minimális 
kötelezettség emelést (az optimális 80 forint helyett csupán 30 forint/lakosra beállítva).  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslathoz mellékelten csatolt egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás minősített többséggel történő elfogadását. Az előterjesztést 
előzetesen a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője nem fűz szóbeli kiegészítést az 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az előterjesztést együttes 
ülésen tárgyalták a Pénzügyi Bizottsággal. A két bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított 
Társulási Megállapodásának elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva 
úgy dönt, hogy a határozathoz mellékelt módosított és egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 
jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  2013. október 31.  
Felelős:  polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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192/2013. (X. 31.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
módosított Társulási Megállapodásának elfogadása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy a határozathoz mellékelt módosított és egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodást jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő:  2013. október 31.  
Felelős:  polgármester 
 
 
6. 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdés és államháztartás működési 
rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak a 
jövő évi költségvetésről koncepciót kell készíteniük. 
 
Az új szabályozás szerint a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót törvényi változás miatt 
október 31-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A korábbi szabályozásnak megfelelően a 
koncepciót már április 30-ig beterjesztettük, és azt a testület elfogadta, de eleget téve az új 
szabályozásnak ismételten a testület elé terjesztjük. 
 
2013. évben számos változás befolyásolta a költségvetés elkészítését mind a bevétel, mind a kiadási 
oldalon:  
- feladatalapú önkormányzati finanszírozás 
- államigazgatás átszervezése (járási rendszer kialakítása) 
- köznevelési intézmények állami fenntartás alá kerülnek, a működtetésük pedig jelen állapot szerint 
nyitott kérdés 
- adósságkonszolidáció 
- adókoncepció 
- egyéb, a gazdálkodást befolyásoló változások 
 
A feladatalapú önkormányzati finanszírozás rendszere az idei évben indult, és a jelenlegi információk 
alapján a jövőre vonatkozóan változtatások elképzelhetőek, de ezekről most még végleges adataink 
nincsenek, ezért az állami támogatások terén a most ismert számokkal tervezünk. 
 
2013. január 1-től kialakításra kerültek a járások. Szerencs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal által 2012. októberében megkötött megállapodás szerint ingatlant, 
létszámot, és ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát, befektetett eszközt bocsátott a járás rendelkezésére az 
átkerülő feladatok elvégzése érdekében. Ez természetesen 2013-ban személyi kiadások és dologi 
kiadások csökkenését is jelentette. Ezen túlmenően üzemeltetési 
megállapodás szerint a járásra eső működtetés költségeit is állják. Az ebből származó bevételből 
2014-ben is számolunk. 
Az esetleges törvényi változások (újabb feladatok átszervezése) a jövő évi költségvetés tervezésekor 
természetesen figyelembe vesszük. 
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A köznevelés átszervezése miatt a költségvetési szervek közül a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, a 
Középiskolai Kollégium, a Bocskai István Gimnázium, és a Nevelési Tanácsadó kikerült az 
önkormányzattól. Így a pedagógusok, és a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak 
bérét, és annak közterheit 2013 januárjától az állam fizeti. Továbbá az önkormányzati hivatalból is vitt 
el dolgozókat a helyi tankerület. 
Az elmúlt év végén a kialakult helyzet (hozzájárulás mértéke) miatt az önkormányzat vállalta ezen 
intézmények működtetését.  
A gimnázium esetében a megvalósult fenntartóváltás a működtetése tekintetében már 2013-ban 4 
hónap, 2014-ben pedig már a teljes évben megtakarítást jelentett az önkormányzat számára. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban 
Törvény) 72-76.§-a rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések 
adósságállományának konszolidációjáról.  
 
2013. január 30-án Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalban megtartott 
egyeztetésen, melyen a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar 
Államkincstár, és Szerencs Város Önkormányzatának képviseletében eljárók vettek részt, 
megállapítást nyert, hogy az önkormányzat a Törvényben rögzített adatszolgáltatást teljesítette, 
valamint a meghatározott feltételek alapján Szerencs adósságának 40%-a szolgál az állam által 
történő adósságátvállalás alapjául. Az önkormányzat képviseletére jogosult úgy nyilatkozott, a 
Törvény 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján magasabb átvállalási mérték megállapítását kéri. 
Különös indokok alapján lehetőség volt arra, hogy az eredetileg megállapított mértéktől magasabban 
állapítsa meg a kormányzat az adósságátvállalás mértékét.  
A szakmai érvelésünket elfogadva született az a kormányzati döntés, mely alapján Szerencs Város 
Önkormányzata 2013. február 27-én megkötötte azt a megállapodás, ami szerint a Magyar Állam az 
adósságállományból 1 281 942 835 Ft összegű adósságot, és ennek a fent nevezett törvény 72.§ (1) 
bekezdésében meghatározott járulékai összegét átvállalja.  
Így az átvállalás mértéke: 70%. 
Ennek megfelelően az eredeti tervekkel ellentétben nem 732 538 763 Ft-ot, hanem 549 404 072 Ft-tal 
többet, 1 281 942 835 Ft-ot vállalt át az állam a város adósságágból. 
Jelentős már a 2013-as évre gyakorolt hatása is, és természetesen a jövő évi költségvetésbe is e szerint 
kerül majd beállításra. 
 
Adókoncepció, helyi adóbevételek 2014-re tervezett előirányzatai 
 
A 2014. évre tervezett adóbevételek a jelenlegi adómérték és az ez évi tervek figyelembevételével, az 
alábbi összegben kerülnek tervezésre.  
 

Adókoncepció 2014 
 

adatok ezer Ft-ban 

  2013. évi 
előírás eFt 

2014. évi terv 
eFt 

Építményadó 125 000 125 000 

Telekadó 25 000 25 000 

Iparűzési adó 270 000 270 000 

Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 

Kommunális adó 30 000 30 000 
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Pótlék 1 000 1 000 

Bírság 1 000 1 000 

Egyéb 2 000 2 000 

Helyi adó összesen 455 000 455 000 

Gépjárműadó  26 000 26 000 

Önkormányzat összesen 481 000 481 000 

 
2013-ban kommunális adó mentességben 400 fő részesült, amely a költségvetésben 4.000 eFt bevétel 
kiesést jelentett, 2014-ben pedig hasonló összegű mentességgel számolunk. 
2014. évi adóbevételek tervezésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 
- a telekadónál a tapasztalok alapján be nem folyt bevételekkel nem számolunk 
- a gépjárműadónál 2014-ben is csak a 40%-a marad helyben a korábbi évek (2102 és előtte) 
gyakorlatához (100%) képest. 
A végleges adókoncepció kialakításához feltétlenül fontosnak tartjuk a vállalkozói fórum megtartását, 
hogy egy közös véleményen alapuló változtatásokat eszközöljünk a helyi adórendszeren. 
 
Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők, változások 
 
A 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvény12.§ (2) bekezdése szerint: „Ha a 
tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat 
megszüntetéséről.” Erre tekintettel a 2014. évi költségvetés összeállításánál erre külön tekintettel kell 
majd lennünk, figyelembe véve az átszervezések során megmaradó költségvetési szerveket.  
Várható intézményi struktúra:  
- Szerencs Város Önkormányzata 
- Szerencsi Polgármesteri Hivatal 
- Szerencsi Óvoda és bölcsőde 
- Szerencsi Művelődési Központ 
- Zempléni Múzeum 
- ESZEI 
- Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
- Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 
Az esetleges Eu támogatásból megvalósuló beruházások forrását a fejlesztési célokra átvett 
pénzeszközként tervezni fogjuk.  
 
2014. évre tervezésre kerülő beruházásokhoz kapcsolódó kiadások: 

adatok ezer Ft-ban 

 Beruházás 
teljes költsége, 
csökkentve a 
korábbi évek 
kifizetésének 
összegével 

Támogatás Saját 
forrás 

Eu Önerő 
Alap 

támogatási 
igény 

Szennyvíz átemelők cseréje 10.160 - 10.160 - 

tervezési költségek, város fejlesztési 
projektek előkészítése:  

20.000  
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- 20.000 - 

Összesen:  30.160 - 30.160 - 

 
A város önkormányzatának továbbra is fő feladata az önkormányzati törvényben meghatározott 
kötelező és vállalt feladatok ellátása az intézmények működtetésével.  
A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a 2014. évi központi 
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be (Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése) a képviselő-testületnek a bevételi számok teljes 
ismeretében, és az intézmények részletes működési költségvetései elkészülte után.  
2014-ben is folytatjuk a foglalkoztatási (START) programot, már idén november 1-től indul az ún. 
téli közmunka program 170 fő foglalkoztatásával. 
E mellett a közhasznú foglalkoztatás is tovább folytatódik, nagyobb hangsúlyt fektetve a 8 órás 
alkalmazásra.  
A szociális kiadásoknál továbbra is tervezzük a tanulást segítő támogatásokat: tankönyvtámogatás, 
jegyzettámogatás, ösztöndíj.  
Továbbra is költséghatékonyabb gazdálkodásra van szükség, a részletes működési költségvetést is 
ennek alapján készítjük el.  
Az önkormányzat által vállalt feladatokat a saját bevételeinkből (működési bevételek, helyi adók) kell 
megfinanszírozni.  
A törvényi előírásokból adódó változásokkal természetesen számolunk majd a költségvetés 
összeállításánál, de a végleges döntések nélkül konkrétumokat most még nem tudunk ismertetni. 
Az önkormányzat 2014. évi hosszúlejáratú kötelezettségéből április és október 1-jén esedékes egy évre 
eső kötvény-visszafizetési részlet kamataival. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót szíveskedjen 
megtárgyalni és elfogadni.  
 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az önkormányzat testülete 
áprilisban már elfogadta a következő évre szóló költségvetési koncepciót, ugyanis a törvényi 
szabályozás ezt írta elő. Törvénymódosítás okán, illetve a Kormányhivatal álláspontja alapján 
kérésként fogalmazódott meg, hogy ez a napirend ismételten a testület elé kerüljön. A korábbi 
előterjesztésben foglaltakhoz képest a jelenlegiben minimális változást vezettek át, konkrétan 
a tényadatokat, tehát a gimnázium átadását, a konszolidáció alapján a rövidlejáratú hitelek 
kiváltását, illetve a kötvény okiratcseréjéhez kapcsolódó szerződés előkészítését, illetve 
megtörtént az ÁKK-val a háromoldalú szerződés megkötése. A feladatfinanszírozásban 
várható változásokat a Pénzügyi Bizottság ülésén ismertette. A költségvetési koncepció 
tartalmazza az adókoncepciót is. A vállalkozói fórum után esetlegesen előfordulhat ebben 
változtatás, de jelen pillanatban változatlan feltételekkel terveznek és számolnak.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A koncepciót együttes ülésen 
tárgyalták a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal. Az osztályvezető asszony részletesen bemutatta a 
terveket, az átvezetéseket. A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják a koncepciót.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
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Döntési javaslat: 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és azt az előterjesztés tartalmával 
elfogadja. 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 71/2013. (IV.25.) Öt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   8 fő 
Szavazott:   8 fő  
Igen szavazat:  8 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
193/2013.(X.31.)Öt.  
Határozat 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-
a és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján elkészített 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és azt az előterjesztés 
tartalmával elfogadja. 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 71/2013. (IV.25.) Öt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Visi Ferenc képviselő távozik az ülésről, a testület létszáma 7 fő.  
 
 
7. Tájékoztató a költségvetés 2013. évi I-III. negyedéves 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. 



 50 

Az alábbiak szerint adunk tájékoztatást a költségvetés 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről. 
 
A bevételek mindösszesen teljesítése 2.387.054 eFt, mely 76%-os teljesítést mutat. 
 
A működési költségvetési bevételek (működési bevételek, önkormányzatok sajátos működési bevétele, 
az önkormányzatok általános működésének támogatása, központosított előirányzatok, önkormányzat 
kiegészítő támogatásai, egyéb működési bevétel államháztartáson belülről, valamint az 
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök) – I-III. negyedévi teljesítése 1.953.073 eFt, ez 
meghaladja a 106 %-ot. Ez többek között annak köszönhető, hogy a START közmunkaprogram 
bevétele, valamint a kiegészítő támogatás (80.000 eFt) a módosított előirányzatban még nem szerepel. 
A működési bevételek teljesítése 137.987 eFt. 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 91 %-a, 408.837 eFt, mely az elmúlt évekhez képest 
(85%) kimagaslóan jó eredmény.  
Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak a teljesítése 80.000 eFt. 
 
Támogatás értékű bevételként terveztük az egészségügyi szakellátásra az Egészségbiztosítási Pénztár 
444.000 eFt összegű támogatását, melynek a I-III. negyedéves teljesítése 381.419 eFt, azaz 85,9%-os.  
 
A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek teljesítése a beruházásokhoz kapcsolódik a 3.9. számú 
melléklet részletei szerint. 
A felhalmozási célú bevételeknél tárgyi eszköz, épület, és egyéb ingatlan (telek) értékesítésével 
számoltunk. A telek és földingatlan értékesítéséből a szeptember 30-ig nem volt bevétel. 
 
A bevételek alakulását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A helyi adók, valamint az átengedett központi adók részletezését a 2. 3., valamint a 2.4. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
 
A költségvetés 1-3. negyedévi teljesítéséről költségvetési szervenként a 2.10. számú melléklet számol 
be. Itt található a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, az SZMK, a Zempléni Múzeum, valamint az ESZEI 
költségvetési teljesítése. Az intézmények átlagos összbevétel teljesítése 84%, ami nagyon jó 
eredménynek mondható. 
 
 
Az önkormányzat összes kiadási előirányzatát –Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és 
Költségvetési szervek megbontásában – 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az összkiadás teljesítése 72%-os, 2.271.648 eFt. 
 
Lényeges eltérés mutatkozik az egyes intézménytípusok között: 

• az önkormányzat összkiadásának teljesítése 66%, amit az alacsony teljesítésű (36%) 
felhalmozási kiadások okoznak a beruházások áthúzódása miatt. A működési költségvetési 
kiadás 127%-os teljesítése nagy része a fent már említett START közmunkaprogram eddig még 
be nem tervezett bér- és járulék, valamint egyéb költségének tudható be. 

• a polgármesteri hivatal 108%-os kiadás teljesítése annak köszönhető, hogy az 
épületüzemeltetésen foglalkoztatottak bére itt található meg, és nem az önkormányzatnál. 

• a költségvetési szervek kiadásának teljesítése átlagosan 78%-os. 
 
A működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre a 3.6. számú melléklet, ezen belül a 
szervezetek támogatását a 3.6.1. számú melléklet tartalmazza. 
A felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.7. számú melléklet tartalmazza. 
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A szociális ellátások tervezésénél – a helyi rendeleten alapulót kivéve – csak az önrésszel (10%) 
számoltunk, évközben a tényleges kifizetés után igényeljük meg a központi költségvetésből a 90%-os 
támogatást. 
Az I-III. negyedévben kifizetett szociális ellátásokat jogcímenként a 3.8. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A 2013. évi költségvetésben tervezett beruházások kifizetéseit, célonként tartalmazza a 3.9. sz. 
melléklet. 
 
Az önkormányzat az előző éven felvett, idén többször módosított, lejáró rövid lejáratú hitel 
kötelezettségeit teljesítette 2013. szeptember 20-án (folyószámla hiteltartozás törlesztése: 34.000eFt, 
munkabérhitel tartozás törlesztése: 45.000 eFt.  
2013. szeptember 30-án az önkormányzatnak nem volt fennálló folyószámla-, illetve munkabérhitel-
kerete.  
Az adósságkonszolidáció utáni első, csökkentett kötvénytörlesztés 2013. október 1-én történt meg 
összesen több, mint 12 millió Ft összegben, a korábbi 43 millió forinttal szemben. 
Ez a I-III. negyedévi beszámolóban azonban még nem szerepel. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek. 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti, hogy törvényi változás 
okán kerül testület elé a tájékoztató. Korábban november 30-ig tárgyalta a testület az I-III. 
negyedéves tájékoztatót. A PM-info most van egyeztetés alatt a Magyar Államkincstárban, 
éppen ezért kéri, hogy az előterjesztést valóban tájékoztató jellegűnek tekintsék. A szöveges 
anyagban igyekezett azokat a tényezőket is bemutatni, amelyek még nem látszanak a 
költségvetésben, de ezekről már testületi döntés van, azonban az eredeti, vagy módosított 
előirányzatban még nem szerepelnek. Egy következő ülésre a változásokat átvezetik majd. 
Összességében a bevételek 76%-os teljesítést, túlteljesítést mutatnak. Az összes kiadás 
teljesítése pedig 72%-os. A költségvetéshez képest a teljesítés időarányos, azonban némi 
eltolódás látható a működés és a finanszírozási kiadások között. Ennek okait részletesen 
bemutatta a bizottsági ülésen. Az egyik ilyen a közmunka, a másik a fejlesztések, illetve a 
szállítói finanszírozásból eredően később kerülnek ezek a költségek elszámolásra. Az előző 
évekhez képest jelentős eredménynek tartják, hogy a rövidlejáratú hitel a konszolidáció során 
kiváltásra került, a maradékot pedig szeptember 20-án törlesztették. Jelenleg nincs semmilyen 
folyószámla- és munkabérhitele az önkormányzatnak. Egy hitelkérelem van elbírálás alatt, de 
ez is egy nagyon rövid ideig, december 20-ig fogja szolgálni az önkormányzat működését. A 
jövő évvel már úgy számolnak, hogy teljesen tiszta lappal tudják az önkormányzat, illetve a 
hozzá tartozó intézmények, Kft-k működését indítani.  
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A két bizottság együttes 
ülésen tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati 
javaslatot.  
 
Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása 

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről készített 
tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 

194/2013. (X.31) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 
készített tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

8. Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 
módosítására  

 
Előterjesztés:  
Tisztelt Képviselő-testület!  
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013. évi üzleti tervét 2013. február 14-én tárgyalta 
Szerencs Város Képviselő-testülete, melyet a 30/2013. (II.14.) Öt. számú határozatában elfogadott.  
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. elfogadott költségvetése 2013. évben 340 690 e Ft, a 
megítélt támogatás összege 84 600 e Ft.  
Mivel a 2012. évi támogatásnak csak egy részét kapta meg a kft. 48 154 e Ft-ot. A 2012. évi 
beszámolóba aktív időbeli elhatárolásként 2013. évben kapott támogatás összege 56 614 e Ft. Ezáltal 
a 2013. évben megítélt támogatás 84 600 e Ft-ból a cég 2013. 1-6. hónapra megkapott támogatásként 
76 269 e Ft-ot. 2013. 7-12. hónapra fennmaradt támogatás összege 8 331 e Ft.  
 

eFt 

2013. évre 
igényelt 
támogatás 

84 600  

2013. 1-6. 
hónapra kapott 
támogatás 
  

76 269  
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2012. évben aktív 
időbeli 
elhatárolásként 
2013. évben 
kapott támogatás 

- 56 614  

2013. 7-12. 
hónapra 
fennmaradt 
támogatás 

8 331  

 
 
2012. évre kapott támogatás 84 356 e Ft, az aktív időbeli elhatárolásként 36 202 e Ft 2013. évben 
kapta meg a kft. A fennmaradó 20 412 e Ft aktív időbeli elhatárolás az 
alább felsorolt be nem tervezett költségekből tevődik össze.  
 
A Szerencsi Városi Sportegyesület 2010. valamint a 2011. évi fennálló helyiségbérleti tartozásait és 
annak járulékait, (ami 3 783 500 forint) a Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
145/2012. (VIII.30). Öt. határozata alapján elengedte.  
 
A tavalyi évben meg nem kapott támogatás miatt likviditási problémák adódtak. Ennek 
eredményeképpen nem tudtuk határidőre teljesíteni a szállítói követeléseket és emiatt 12 407 000 
forint késedelmi kamattartozások halmozódtak fel. Ezek nagy részben a – közüzemi szolgáltatók, 
élelmiszerbeszállítók – ki nem fizetett számláiból tevődnek össze.  
 
2012. évi be nem tervezett költségek – Szerencsi Városi Sportegyesület, késedelmi kamattartozások - 
összesen 16 190 500 forint, illetve a Szerencsi Városi Sportegyesület 2012. fennálló tartozásait – 
4 221 691 forint járulékaival együtt, melyet a Szerencs Város Képviselő-testülete 37/2013.(II.14.) Öt. 
számú határozatában foglaltaknak megfelelően egyedi megállapodás alapján rendezi.  
A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit és saját bevételeit és a szükséges 
támogatás mértékét.  
A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, illetve a fennmaradt támogatás összege nem 
elég a második félév működtetéséhez, ezért az üzleti terv módosítását kérjük (1. számú melléklet).  
 
A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek 2013. évre 118 829 e forint 
támogatásra lenne szüksége. 
 
A 118 829 e forint támogatásból a kft. 84 600 e forintot megkapott, ezáltal 34 229 e forint támogatás 
szükséges a cég üzemeltetéséhez. Az éven még várható bevételek Szerencs Város Sportegyesületétől 
4 221 e forint és járulékai, valamint a Városi Tanuszodába felszerelt hőmennyiségmérő cseréjéből 
adódóan a gimnázium fűtési számlájából kb. 3 000 e forint. Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
osztályvezetőjével egyeztetve a szükséges üzleti terv módosításra két ütemben kerül sor. 2013 évben 
12 000 e forint, mivel Szerencs Város Önkormányzatának ennyire van fedezete. A második ütemezésről 
később születik döntés. 
Ezáltal jelen üzleti terv módosításban 96 600 e Ft támogatásra van szüksége a Szerencsi 
Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek. 
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Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője nem fűz 
szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz. A Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést részletesen 
tárgyalta a bizottság. Megállapítást nyert, hogy a cég finanszírozása nem optimális módon 
történik, ezért ebből adódóan sok kifizetetlen számlát görget maga előtt a cég, függetlenül a 
városvezetés összetételétől. A Kft. működése egy csoda, hiszen jelenleg is 34 millió forint a 
deficit. Jelenetős nagyságrendű kifizetetlen számlák halmozódtak fel. Ennek a pénzügyi 
kezelését úgy tudnák megoldani, hogy ha elhatárolják a tavalyi veszteséget. Az 
előterjesztésben ez került kimunkálásra. Sok mindenben jól gazdálkodott a cég, és a bevételek 
orientáltak voltak az üzleti tervben. Sok új szolgáltatást indítottak, amely plusz bevételt 
jelentett a cégnek. Igyekeztek dolgokat átütemezni, ezért elismerés illeti az ott dolgozókat. Az 
üzleti terv módosítását egyhangúlag támogatják.  
 
Koncz Ferenc polgármester megjegyzi, hogy a semmiből kell építkezni és két olyan nagy 
intézményt működtetni, amely ráfizetéses. Gondol itt az uszodára és a fürdőre. Mindkét 
szolgáltatás szimbolikus jellegű a város szempontjából. Korábban mindent megtettek azért, 
hogy Szerencsnek legyen saját uszodája, és a gyerekek ne Encsre járjanak úszni tanulni. 2001-
ben tették le az alapkövet, s a megépítése óta 20-40 millió forint közötti veszteséggel üzemel. 
Nem tudja megmondani, hogy van-e olyan uszoda, amely pénzügyi szempontból 
nyereségesen működik, de megéri abból a szemszögből, hogy a gyerekek megtanulnak úszni. 
A fürdő a város vonzerejét növeli. A város konyháinak összevonása is kiemelt vezetői 
figyelmet igényel a működtetés szempontjából. Az elmúlt három évben csökkent a veszteség 
ezeken a területeken, amit lehetett, sikerült megfogni, ezért köszöni a munkát.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő: A fürdő valóban veszteséges, de vannak olyan speciális dolgok, 
amikor ezt a veszteséget a városnak el kell viselni. Az ügyvezetőnek sikerült elintéznie a 
gyógyúszás bevezetését, így receptre lehet a mozgásszervi betegeknek ezt a szolgáltatást 
igénybe venni. Viszont az utóbbi időben az ortopédiai, illetve a gyermekrendelőbe olyan 
visszajelzések jöttek, hogy a családok nagy anyagi tehernek élték meg az alkalmankénti 400 
forintos szekrényhasználati díjat. A környező helyeken, ahol gyógyúszás működik, nem 
kérnek szekrényhasználati díjat. Ezt az elképzelést felül kellene vizsgálni. Vagy felére kellene 
csökkenteni ezt a díjat, vagy teljes egészében eltörölni, mert nyilvánvaló, hogy nem ebből 
fogják fedezni a fürdő hatalmas veszteségét. Javasolja, gondolják át ennek a díjnak a 
létjogosultságát.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A következő évi koncepcióban foglalkozni fognak ezzel.  
 
Takács M. István ügyvezető: Ezt a díjat az első perctől kezdve szedték, és mindig a testület 
előtt volt az üzleti terv tárgyalásánál. Amikor ez szóba került Bobkó Géza képviselő úrral 
egyeztetett, hogy hogyan működjön. Igaz, van, ahol nem kell fizetni, de az egészségügyi 
intézményekben, ahol alapfeladatként látják ezt el, 1.500 forintot is fizetnek. Úgy gondolja, a 
400 forint egy döntés, most az üzleti terv módosítását tárgyalja a testület, tehát dönthetnek 
erről is, de akkor a kieséshez pénzt kell biztosítani.  
 
Koncz Ferenc polgármester szerint a költségvetés tárgyalásakor erre a kérdésre vissza kell 
térni. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
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Döntési javaslat: 
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadása 
(alapítói határozat) 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. tulajdonosa a cég 2013. évi módosított üzleti tervét 96 600 000 forint tervezett támogatással 
elfogadja.  
 
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
195/2013.(X.31.9 Öt.  
Határozat  
Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének 
elfogadása (alapítói határozat) 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2013. évi módosított üzleti tervét 96 600 000 forint tervezett 
támogatással elfogadja.  
 
Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
 
 
Koncz Ferenc polgármester 5 perc szünetet rendel el. Azt követően az elfogadott napirend 
szerint, változatlan létszámmal, 7 fő képviselővel folytatják az ülést.  
 
 
9. Javaslat a 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlására  
 
Előterjesztés:  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szerencs belterület 2151/11 Hrsz.-u, 3555 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan a 
Szerencsi Tüzelő- és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, 
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Eperjes u. 8.sz.) tulajdonát képezi. Az ingatlan közvetlenül határos a Szerencsi Városgazda Nonprofit 
Kft. Szerencs, Eperjes u. 8.sz. alatti telephelyével.  
Az ingatlan tulajdonosa a területet üzleti tevékenységéhez nem használja, ezért az arra kivetett helyi 
adó megfizetése számára rendkívüli terhet jelent, ugyanakkor a Városgazda Kft. által használt 
telephely – figyelembe véve a Start munkaprogram lebonyolítása miatt jelentősen bővülő 
tevékenységét – bővítést igényel, amelyre a 2151/11 Hrsz.-u ingatlan alkalmas. 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 2012. április 20-án kelt ingatlanforgalmi értékbecslés a 
forgalmi értéket nettó 14 287 500 Ft összegben állapította meg.  Az értékbecslést más szakértővel 
ismételten elkészíttettük, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező dokumentum a 3555 m2 nagyságú 
gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt ingatlan forgalmi értékét nettó 14 436 000 Ft 
összegben határozta meg, figyelembe véve a telken lévő kerítést, a 300 m2 beton térburkolatot, és a 
144 m2 hasznos alapterületű raktárépület. A vételár meghatározása a felek joga.       
 
Az alacsonyabb összegű értékbecslésben meghatározott forgalmi értéket az ingatlan tulajdonosa 
korábbi előzetes egyeztetés során elfogadta, hajlandó részletfizetés mellett is átadni a használat jogát. 
A vételár részben beszámítással, részben pénzben lenne kiegyenlítve. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az ingatlan megvásárlásáról, a fenti szempontok figyelembevételével dönteni 
szíveskedjenek.  
 
 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője szóbeli kiegészítésként kiemeli a 
szerződéstervezet néhány pontját. A vételár az előterjesztésben meghatározott 14.287.500 
forint lenne. Az eladó nyilatkozata alapján az ingatlanértékesítés vonatkozásában áfa-mentes, 
tehát ennek megfizetése nem terhelné az önkormányzatot. A vételárat hét év alatt kellene 
megfizetnie az önkormányzatnak, viszont az ingatlant azonnal birtokba vehetik, és a tervezett 
fejlesztéseket a Városgazda Kft. megvalósíthatja rajta. A tulajdonjog bejegyezésére viszont a 
teljes vételár megfizetését követően kerülne sor.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a Jogi és 
Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták. A téma nem új, hiszen már tavaly is szóba 
került. A Városgazda Kft-nek szüksége volna a területre, amely határos a cég székhelyével. 
Az ingatlan alkalmas arra, hogy a Kft. a tevékenységét bővíthesse. Az eladó is jelezte már 
többször eladási szándékát ezen terület vonatkozásban. Az értékbecslés szinte ugyanolyan, 
mint a korábbi, tehát a 200 ezer forintos különbség nem tétel a 14 millió forinthoz képest. A 
város is jól járna, hiszen olyanok a pénzügyi konstrukciók, amely nem jelent azonnali 
készpénz kifizetést. Mindezeket figyelembe véve a bizottságok támogatják az ingatlan 
megvásárlását.  
 
Dr. Gál András képviselő szerint az üzlet mindkét fél számára jó lehetőség, viszont a hét 
éves időszak alatt a vételárat, mint be nem folyt adót, rátolják a következő testületre. 
Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Kiss Attila alpolgármester megkéri Tóth István ügyvezetőt, ismertesse, hogy a cégnek miért 
van szükség a telephelyre, milyen tevékenységet fog ott folytatni.  
 
Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője ismerteti, hogy a START 
közmunkaprogram keretében nyertek egy betonelem gyártó egységet. Eddig ennek nem 
találtak helyet. A rázóasztalok már 1-2 hónapja megvannak, de eddig nem tudták hová 
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berakni, mert ennek zárt csarnok kell, olyan terület, ahová az elemeket ki tudják helyezni. A 
jelenlegi telephelyük túlzsúfolt, kétharmad részét a kertészet foglalja el. Kinőtték a területet, 
szükség volna a további bővülés lehetőségére.  
 
Koncz Ferenc polgármester: A Tüzép egy részét venné meg az önkormányzat azért, hogy a 
Városgazda Kft. telephelye bővüljön, és olyan tevékenységet lássanak el, amit már korábban 
is terveztek. A beruházások kapcsán kiderült, hogy a város járdái nagyon rossz állapotban 
vannak bizonyos területeken. A város ezen területeit a helyiek segítségével előre gyártott 
díszburkolati elemekkel kívánja lefedni. Ezen elemek előállítását szintén közmunkában, a 
program keretén belül megvásárolt gépek segítségével kívánják előállítani. Azonban a 
megvásárolandó területet másra is fel kívánják majd használni a jövőben. További kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, 
és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencs belterület 2151/11 hrsz-ú ingatlant 14.287.500 Ft + ÁFA 
vételáron megvásárolja a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltaknak 
megfelelően.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
196/2013.(X.31.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: 2151/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  
 
Szerencs Város Önkormányzata a Szerencs belterület 2151/11 hrsz-ú ingatlant 14.287.500 Ft 
+ ÁFA vételáron megvásárolja a határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
10. Különfélék  
 
Koncz Ferenc polgármester tájékoztatást ad a téli közfoglalkoztatásról. Ez újabb, 170 fő 
körüli közfoglalkoztatási létszámot jelent a városban a téli időszakra. Ez a program egy plusz 
lehetőséget jelent a mostani közmunkás létszámhoz. Dr. Gál András képviselő képviselői 
tiszteletdíjának átcsoportosítását kéri április-május-június-július-augusztus-szeptember 
hónapokra vonatkozóan. Heves János képviselő is kéri tiszteletdíjának átcsoportosítását 
január-február-március hónapokat érintően. Szavazásra bocsátja az átcsoportosításokat.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
197/2013. (X.31.) Öt. 
HATÁROZAT  
Tárgy: Dr. Gál András és Heves János képviselők képviselői tiszteletdíjainak 
átcsoportosítása  
 
I. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Gál András képviselő 2013. évi 
április, május, június, július, augusztus és szeptember havi képviselői tiszteletdíjának 
átcsoportosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
 
- április-május-június: Bocskai István Katolikus Gimnázium 60. évfordulója alkalmából 

megjelenő kötet nyomdai költségének támogatására, 
- július:    Testvérvárosi Egyesület részére, 
- augusztus:  félhavi összeget a Polgárőrség és félhavi összeget a „Hegyalja 

Kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére, 
- szeptember:  félhavi összeget a Nyárutó Nyugdíjas Klub és félhavi összeget a 

Városi Nyugdíjas Klub részére.  
 
II. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Heves János képviselő 2013. évi 
január, február és március havi képviselői tiszteletdíjának átcsoportosításához az alábbiak 
szerint hozzájárul: 
 

- 3 havi összeget a Nyárutó Nyugdíjas Klub részére ajánl fel.  
 



 60 

A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét a költségvetés módosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: 2013. évi költségvetés módosításával egyidőben 
 
 
Koncz Ferenc polgármester tájékoztatást ad az elmúlt időszak eseményeiről.  
Az önkormányzat 2013. október 16-án, a Rákóczi-vár színháztermében lakossági fórumot 
tartott a csapadékvíz-elvezetéssel és az árvízvédelemmel kapcsolatos beruházások miatt. A 
megjelent érdekeltek leginkább egyedi, egyéni problémákat vázoltak fel. Ezek megoldása 
érdekében levelet küldtek a kivitelezőnek, a Cs-Ker Tranzit Kft-nek, és a Városgazda Kft-nek.  
Október 22-23-án megemlékezéseket tartottak. Október 22-én 10 órától a Szerencsi 
Szakképző Iskola a Nagy Imre szobornál adott műsort. Ezen a napon délután 2-től a Bolyai 
János Katolikus Általános Iskola diákjai emlékeztek meg ifjabb Tatay Zoltánról a Jókai utcai 
állategészségügyi központ emléktáblájánál. Ezt követően, 15 órától a Szerencsi Rákóczi 
Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak 
műsort a Tatay Sportpályán lévő emléktáblánál. 16 órától ifjabb Tatay Zoltán sírhelyénél volt 
megemlékezés, ahol Ringer István tárogatózott, valamint Nagy József szavalt. A sírnál többen 
is jelen voltak, akik személyesen ismerték Tatay Zoltánt és családját. 
Október 23-án, reggel 9 órától a Kossuth téren tartottak „központi” koszorúzást. Itt Ringer 
István tárogatózott és a Pedagógus Kórus adott rövid műsort. Ezen a helyen több mint 20 
szervezet helyezte el koszorúit, köztük Mengyi Roland is, a megyei közgyűlés elnöke. 
A koszorúzást követően a Rákóczi-vár színháztermében Mengyi Roland elnök úr mondott 
ünnepi beszédet, majd a Rákóczi Iskola diákjai adtak lélekemelő műsort.   
Köszönetet mond valamennyi intézmény diákjának és a felkészítő tanároknak, akik az 
ünnephez méltó műsorokat készítettek és adtak elő az egyes helyszíneken.  Köszönetet mond 
Szerencsi Művelődési Központ munkatársainak is, akik a rendezvény előkészítésében, 
szakmai, technikai lebonyolításában végig részt vettek.  
Szerencs a Virágos Magyarországért verseny keretében különdíjban, „Arany Rózsa” díjban 
részesült. A Díjátadóra Gyula városában került sor. Ezúton is gratulál Vaszily Miklósnak és 
valamennyi kollégájának, munkatársának az egész éves fáradtságos, de eredményes munkáért. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés és Szikszó Város Önkormányzata október 22-én 
megtartott együttes ünnepi közgyűlésén két szerencsi polgár részesült elismerésben. Ezúton is 
gratulál Slosszerné Báthory Piroskának, aki Magyar Alkotói díjban és dr. Sütő Szilveszter 
városi főorvosnak, aki Szent Erzsébet díjban részesült.  
Október 26-án Balog Zoltán miniszter jelenlétében átadásra kerültek az óvodaépületek és a 
zeneiskola. Miniszter úr 30 millió forintot ajánlott fel a miniszteri alapból. Köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik a munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek a felújított 
épületek falai között nevelkedhetnek. Külön köszönetet mond a Városgazda Kft-nek, és az ott 
dolgozó közmunkásoknak a tereprendezésért. Megjegyzi, a volt Csalogány Óvoda helyén 
kialakított zeneterem nem igazán alkalmas a zeneoktatásra, mert a hangszigetelése nem 
megfelelő. Ez nem kivitelezői hiba, csupán a költségei nem voltak tervezettek a pályázatban. 
Szerinte a teremkialakítás sem olyan, ami egy zeneiskolánál kívánatos volna, de ez a 
véleménye a szakembereknek is. A miniszter által felajánlott összegből ezeket az 
átalakításokat is el fogják végezni. Az ottani iskolában a főfalakon belül átrendezéssel plusz 
termeket fognak kialakítani. A két óvodában, bölcsődében lesznek fizikai átalakítási 
feladatok, amely azt jelenti, hogy az eredeti tervekben a bölcsődénél nem volt átadó, de a 
miniszter által felajánlott összegből megcsinálják, lesznek bútorok, öltözőszekrények, illetve a 
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városi óvodába nem jutottak udvari játékok, de a régi vasszerkezetű elemeket le kell cserélni 
olyanra, amelyet manapság engedélyeznek.  
November 2-án, szombaton kerül átadásra a Start-közmunkaprogram keretében megépült 
urnafal. Az urnafalat megáldják, megszentelik a történelmi egyházak képviselői. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.  
November 6-án, 14 órától a Rákóczi-vár színháztermében  kerül megrendezésre az „Eséllyel a 
jövőbe”- Gyermekesély program a Szerencsi Kistérségben című pályázat projektnyitó 
rendezvénye, melyet megnyit  Dr. Kovács Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős 
államtitkár. Ez egy közel 600 millió forintos pályázat, amelynek a kistérség a működtetője és 
Szerencs város a gesztora. A projekt által gyarapodik a térség, és két évig több embernek 
tudnak munkát biztosítani.  
November 13-án, 11 órától a fecskési új védmű kerül átadásra, az eseményt jelenlétével 
megtiszteli dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 
Az éven még terveznek egy vállalkozói fórumot, de az előzőekben meghatározott november 
7-i időpont több érintettnek nem volt megfelelő, ezért egyeztetnek a vállalkozókkal, melyik új 
időpontban állapodjanak meg.  
 
Dr. Gál András képviselő: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a Katolikus 
Gimnázium között több olyan megállapodás köttetett, amely mindenki számára előnyös, ezért 
köszönetet mond a segítségért. Arra kíváncsi, hogy a város szőlőjéből kiforrt-e már az idei 
bor? 
 
Koncz Ferenc polgármester: Még forrásban van. Jegyző úr felhívta a figyelmét a kistérségi 
pályázattal kapcsolatban. Mint ahogyan az előbb is mondta, ez majdnem 600 millió forint a 
teljes összeg tekintetében. Heves János képviselőtől kapott egy levelet, amelyben arról 
érdeklődik, igaz-e, hogy a város önkormányzatának a nevében olyan ígéretet tett, hogy ezt a 
60 millió forintot a város meg fogja előlegezni. Igazából arra tett ígéretet, hogy ezt majd 
elintézi. Azért hozhatták kapcsolatba Szerencs városával, mert elmondta, a városban ettől 
nagyobb összegeket is meg kellett oldani, nagyobb hiányokat is kellett tudni kezelni az elmúlt 
időszakban. Erre sokféle technika van. Nem tudja pontosan, hogy az országban hány ilyen 
pályázat folyik, de minimum hét, és mindegyiknél ugyanez a probléma felmerül. Úgy 
gondolja, hogy 2014-ben, amikor a pályázat a végéhez közeledik, akkor az önkormányzat 
előtt is meg fognak jelenni ezzel a kérdéssel. Az, hogy önkormányzati szinten, vagy milyen 
más szinten fog működni, majd kiderül. Úgy gondolja, badarság lett volna, - csak mert a 
pályázatok nagy része utófinanszírozott - hogy ettől a pályázattól elálljanak.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő köszönetet mond a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-nek, 
hogy a Rákóczi út 51. szám alatt található intézményben mindig nagyon gyorsan tesznek a 
felmerülő hibaelhárítás érdekében. A Rendelőintézet területén volt egy járdafelújítás, és most 
kerül befejezésre a parkoló egy részének a felújítása. Ezt saját erőből csinálták, és a jövő hétre 
ígérte a Városgazda Kft., hogy az aszfaltozást is beiktatja, melyet az intézet majd saját erőből 
fedez. Tájékoztatásul elmondja, hogy Szerencs és környéke tüdőszűrő vizsgálatát végzik. Az 
ellátás helyben való biztosítása érdekében, az eszközök tulajdonosával többszöri egyeztetést 
és levélváltást követően megállapodtak az orvosi műszerek sorsáról. A Rendelőintézet 800 
ezer forintot fizet azért, hogy ne vigyék el a tüdőszűréshez szükséges eszközöket. Hétfőn írják 
alá a szerződést, és ezzel is a város gyarapszik.  
 
Heves János képviselő: Szó esett a csapadékvíz elvezetés kapcsán a lakossági fórumról, és 
aki jelen volt ezen az eseményen egyetérthet abban, hogy szükség volt a megtartására, a 
lakosság bevonására. Ilyen aktív részvétel még egyetlen közmeghallgatáson sem volt, és ott 
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nem papírból beszéltek az ügyfelek. Mindenki a saját egyéni problémáját és tapasztalatát 
mondta el. Mi történt a lakossági fórum óta, mert az ott felszólalók közül megkeresték, és azt 
mondták, hogy nem történt semmi. Ígéretet kaptak a megoldásra, volt Tóth Istvánra is utalás, 
de nem történt semmi változás. Ond, Petőfi utcából jelezte egy lakó, hogy vele szemben van 
egy elhagyatott ingatlan, ahol elburjánzott a gaz, és valószínű, hogy ott elszaporodtak a 
patkányok, és az egész környéket ellepik. Jegyző úrral beszélt a problémáról, és elmondta, 
hogy nagyon korlátozottak a lehetőségek. Szeretné, ha megoldást találnának, mert a 
patkányméreg drága, ezért a telektulajdonost kell megkeresni. Tudomása szerint november 1-
jén indul a START közmunkaprogram keretén belül a téli foglalkoztatás. Nem tudja, igaz-e a 
hír, hogy a téli munkaprogram egyik eleme lesz az iskolapadba való beülés azoknak, akik a 8 
osztályt nem végezték el.  
 
Dr. Gál András képviselő: Az Árpád utca 5. szám alatt van egy életveszélyes állapotban 
lévő ház, ahol szintén elszaporodtak a rágcsálók, de maga a ház is veszélyes, ezért lépni kell 
ez ügyben.  
 
Koncz Ferenc polgármester arra kíváncsi, hogy ki jelezte ezt a problémát? 
 
Dr. Gál András képviselő: Négy ott lakó is aláírta a levelet.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Ez a bejelentés a hivatalhoz került beadásra? 
 
Dr. Gál András képviselő: Lehet, hogy az ÁNTSZ-hez, mert mondta, hogy a patkányok 
miatt az az intézmény az illetékes.  
 
Dr. Korondi Klára képviselő is jelzi, hogy a volt Bútoripari Kft. területéről is elszaporodtak 
a patkányok. Ő is arra kíváncsi, a tulajdonos lehet-e arra késztetni, hogy tegyen a rágcsálók 
ellen, illetve megtisztítsa az építmény területét.  
 
Dr. Barva Attila jegyző: A patkányokkal kapcsolatban szinte mindig merülnek fel 
problémák, nem egyedi eset. A probléma akkor nehezebb, ha elhagyatott ingatlanról van szó, 
amelynek a tulajdonosait nem, vagy csak nagyon nehezen lehet utolérni, illetve az irtás 
költségeit lehetetlen behajtani. Azt a megoldást látja, hogy a testület önkormányzata a 
költségvetésébe betervezi ennek a költségeit, és a Városgazda Kft. üzleti tervébe beépíti. A 
rágcsálóírtást az önkormányzat ilyen módon elvégezteti, de tudja, hogy ezen költségek 75%-át 
soha az életben nem fogják tudni behajtani. A testület döntése, hogy mi történjen, de akkor a 
jogi utat minden esetben végig kell járni, és lehet, hogy ügygondnokot is ki kell jelölni egy-
egy ingatlan kapcsán.  
 
(Visi Ferenc képviselő visszaérkezik az ülésre, a testület létszáma 8 fő.) 
 
Koncz Ferenc polgármester az elhangzott felvetésekre reagál. A csapadékvíz elvezetés 
kapcsán a legnagyobb probléma a Bakó utcán Szabóné nevű hölgy esetében volt, aki 
elmondta, hogy meg kellett emelni a kapubejárót és meredekké vált a bejárás. Gyakorlatilag 
nem tud bemenni a házához. Személyesen volt kint az építőknél, akik megígérték, hogy plusz 
betont fognak ott elhelyezni, és meg kell az egész kaput változtatni. Az építkezés helyén, és 
idején azok a viszonyok, amelyek a kellemetlenséget okozzák, nem fognak megváltozni. 
Kapott valakitől sms-t, hogy „sár van”. Persze, hogy sár van, amikor esett az eső, az utat 
pedig fel kellett vágni. Előre elmondták, hogy számos kellemetlenség van egy ilyen jellegű 
beruházásnál. Nem lehet kizárni. Amíg a beruházás a végső fázisába nem kerül, 
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elhamarkodott dolog folyamatosan a „mi változott” felvetésekkel élni, mert szerinte egy ilyen 
beruházást nem lehet probléma nélkül megoldani. A lakossági fórumon elhangzottak szerinte 
nem olyan jellegű felvetések voltak, amelyek bárki számára elviselhetetlen továbbélést 
jelentene az adott területen. A Kassa utcán például az volt a vita, hogy a hidak és az úttest 
között szilárdburkolat, vagy egyszerű, hengerelt zúzalékos burkolat legyen. Ahol szilárd 
burkolat volt, oda olyat kell helyreállítani. Ahol nem volt, ott is lehet alkudozni, és majd 
meglátják, hogyan lehet teljesíteni. Olyan is volt, hogy valaki szöget talált a ház előtt. Szerinte 
ettől nagyobb probléma soha ne legyen. Úgy látja, hogy azokon az utcákon, ahol a beruházás 
már befejeződött jobb és biztonságosabb állapot alakult ki, mint előtte volt. De előfordult 
olyan is, hogy egyedileg kialakított bejáró helyett egyenbejárót építettek vissza. A 
csapadékvíz elvezetés szempontjából az a fő szempont, hogy a megfelelő átfolyó 
keresztmetszet meglegyen. A Bakó utcában sokan nem értették, hogy miért a föld alatt kell 
vinni a vezetéket. Először ő maga sem értette, de elmagyarázták neki, hogy nincs más 
megoldás arra, hogy kihozzák a vizet a központi temető alatti területről a Késmárk utca 
irányába. Nem tud ígéretet tenni arra, hogy nem lesznek kellemetlenségek, mert lesznek. 
Azonban az építkezés utáni állapot kevésbé lesz veszélyes. Küldtek levelet a kivitelezőnek, a 
Városgazda Kft-nek, hogy azokat a feladatokat, amelyeket meg kell változtatni az átadásra, 
tegyék meg. Különben ebből presztizskérdést is csinál. Általában mereven ragaszkodik az 
ígéreteihez. Akinek ilyen jellegű ígéretet tettek, teljesíteni fogja. Mindenkitől türelmet kért, de 
azt senki ne várja, hogy az egyéni problémáit minden más munkától előbb fogják megoldani. 
Amikor már a munka nagy része megtörtént, és például a Kassa utcában szilárd burkolattal 
fogják ellátni az úttest és a híd vége közötti területet, akkor fogják megcsinálni mindenkiét. 
Ha mindenki odahívná a kivitelezőt, hogy „csinálja meg”, akkor nem lehetne haladni a 
beruházással. Ezért kérte mindenki türelmét. Az emberek jóval nagyobb része, akik 
panaszkodnak, elismerően nyilatkoznak a munkáról. Mindig lesz két-három olyan ember, aki 
valóban sérülhet, jogos kritikai megjegyzést tesz, így annak nagy részét, amit tudnak, rendbe 
tesznek. Amit nem tudnak, nem fogják tudni megoldani. Elnézést, és türelmet tudnak ilyenkor 
kérni. A patkányokkal felmerült kérdések kapcsán sokakban megfogalmazódhat, milyen 
állapotok vannak Szerencsen, de az elhagyatott porták kb. 80%-át a Városgazda Kft. 
munkatársai teljes egészében rendbe tették. Lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol rosszak az 
állapotok, mint például a Bútoripari Kisszövetkezet, és oda nem tudtak bemenni, de annak a 
területnek van gazdája. Az Árpád utcai házról nem tudtak, de oda fognak menni és 
megcsinálják. Tapasztalatai szerint a rágcsálók ott telepszenek meg, ahol van mit enniük. 
Azzal teljesen egyetért, hogy a városban vannak elhagyatott porták, és olyanok is, 
amelyeknek nem találják a gazdáját. Felveti, hogy a takarítást meg kell csinálni, és akár azon 
is el lehet gondolkodni, hogy az említett életveszélyes ingatlant meg kell venni és kitakarítani, 
és azt sem lehet elvetni, hogy bizonyos területeken parkolót kialakítani. Felkéri dr. Vámosné 
Czili Adriennt, hogy adjon tájékoztatást a téli közmunkaprogramról.  
 
Dr. Vámosné Czili Adrienn, a Humánpolitikai Osztály vezetője: A téli közmunka nagyon 
gyorsan, néhány nap alatt beinduló program, amelynek most vannak a derekán. Tegnap hívott 
be a munkaügyi központ 500 munkanélkülit, és a Rákóczi-vár színháztermében adtak 
tájékoztatást a lehetőségekről. Ez meglehetősen komplex foglalkoztatás, és képzés is társul 
hozzá. A téli időszakban nagyon sok foglalkoztatásra nem tudnak sort keríteni a szabadban, 
ezért épület felújítások vannak a programba tervezve. Vannak olyan épületek, mint például a 
volt cukorgyári raktárépület, ahol életveszély elhárításra volna szükség. Tervezték a 
programba az „R” épület felújítását, amelyet az önkormányzat értékesíteni szeretne. Az 
önkormányzat intézményeinek, épületeinek udvarainak és melléképületeinek, valamint a 
Népház udvarának a rendezését tervezték még a pályázatban. Tehát ezek a munkák vannak, 
amelyeket megosztva november és április hónapban tudnak majd közmunkásokkal közösen 



 64 

megcsinálni. A köztes hónapokban, decembertől március 31-ig képzést terveztek, amelyek 
között van olyan is, amely OKJ-s képzést ad. Ilyen lesz például a pénzügyi és számviteli 
ügyintézői, valamint a kulturális rendezvényszervezői képzés. Lesznek még a betanító 
képzések, mint például a település karbantartó, ECDL Start felkészítő, segéd mezőgazdász, 
betanított konyhai kisegítő, betanított varrómunkás. De lesz alapkompetencia fejlesztése. Ez 
egy olyan jellegű képzés, amely a nagyon alacsony iskolai végzettségűeket célozza meg. Itt, 
aki még nem fejezte be a nyolc osztályt sem, vagy éppen nyolc osztállyal rendelkezik 
segítséget kap ahhoz, hogy visszakerülhessen a munka világába. A többi képzés 
mindegyikének van értelme, az OKJ-s képzéseket nem kell megmagyarázni. A betanító 
képzéseknél azért gondoltak ezekre a fajta képzéstípusokra, mert a következő évi START 
munkában, ha lesz rá lehetőség, ilyen jellegű betanított munkásokra volna szükség. Konyhai 
kisegítőket mindig kell felvenni, hiszen nagyon nagy kapacitással működik az önkormányzat 
konyhája. A mezőgazdasági önkormányzati munka területén szintén nagyon sok dolgozóra 
van szükség. Az ECDL Start felkészítőt azért írták be a képzések sorába, mert már második 
éve a Magyar Nemzeti Digitális és Filmarchívum az önkormányzattal közösen végzi a 
Zempléni Múzeum anyagainak a digitalizálását. Nagyon sok fiatal azért esik ki ebből a 
foglalkoztatási formából, mert a feltételeknek nem felelnek meg. Ugyanis itt érettségivel és 
szakmával, vagy pedig felsőfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezni. Ezt a képzési formát 
azért írták be a képzésbe, hogy minél több fiatalnak tudjanak esélyt adni ebben a programban 
való részvételre. A település karbantartói képzést szerinte nem kell magyarázni, illetve vannak 
tervek arra vonatkozóan, hogy a jövő évi közmunkaprogramban a betanított varrómunkás 
képesítéssel mit lehetne kezdeni. Úgy gondolja, mindegyik képzés jó, nem haszontalan, és 
nem olyan, amellyel ne lehetne mit kezdeni. Bízik a program sikerében. Úgy tűnik, hogy a 
behívott 500 emberből kb. 300 fő megjelent a munkaügyi központ behívására. Már 50 ember 
személyi anyagát összeállították, folyamatos kapcsolatban vannak a munkaügyi központtal, és 
a jövőhéttől beindulnak a munkák.  
 
Koncz Ferenc polgármester kiegészítésként elmondja, hogy digitális közmunkaprogram is 
indulni fog november 1-jétől, amely a magasabb iskolai végzettségűeknek jelent 
foglalkoztatást.  
 
Dr. Gál András képviselő javasolja, hogy a közmunkaprogramba vegyék bele az 
önkormányzat tornatermének a felújítását is, amelyet már hosszú évek óta terveznek, mert 
utána bérbe lehetne adni, amely bevételt jelentene a városnak. A képzések kapcsán arra 
kíváncsi, hogy számlaképes-e ez a program, mert például a gimnázium tudna vállalni 
pénzügyi képzést.  
 
Dr. Vámosné Czili Adrienn osztályvezető: A Türr István Képző Központ a szervezője a 
képzésnek. Ha erre van lehetőség, mindenképpen ajánlani tudják az intézményeket, és nyilván 
helyiségigényük mindenképpen lesz. Tehát bérleti díj várható, de ha be lehet szállni a 
képzésbe, akkor a felvetésnek nem lehet akadálya.  
 
Dr. Gál András képviselő: A gimnázium mind képzésben, mint helyiségbérletben helyt 
tudna állni.  
 
Visi Ferenc képviselő: A csapadékvíz elvezetés mindig probléma volt a városban. Néhány 
embert sérelem ér, de a többségnek viszont jó. Örülni kellene, hogy a Kormány segítségével a 
vízelvezetés meg lesz oldva. Régen Ond felől is csak azt a vizet vezették el, ami amúgy is 
lefolyt volna. A Fenyves utca is mindig csak gondot jelentett. Senki nem mert belekezdeni, 
mert mindig azt mondták, hogy telekproblémák vannak. Most nem volt? Örülni kell, hogy a 
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városban ebben is előre lehetett lépni. A közmunkaprogramban is hasznos dolgok és képzések 
történnek. Patkányok korábban is voltak a városban, de mindig azt mondták, hogy az irtásuk 
pénzbe kerül. Most is abba fog, de meg kell keresni az ingatlantulajdonosokat és kifizetetni 
velük. Régebben ő is mindig csak azt ajánlotta, hogy az önkormányzat oldja meg. Igyekezni 
kell, hogy minél szebbé és lakhatóbbá tegyék Szerencset.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Most már nem is a város, hanem a térség legnagyobb 
foglalkoztatója Szerencs a közmunkaprogramokat tekintve, és az éves létszámot figyelembe 
véve. A város számára ez nem csak lehetőség, hanem nagyon nagy felelősség is. Ha egy-egy 
program megszűnik, akkor azokról az emberekről gondoskodni kell. A Városgazda Kft. 
mindenféle bozótot kivág, hogy télen lehessen a tüzifát osztani. Például a Fenyves alatti részt, 
amit „Sugatetőnek” hívnak, azt is kitakarították. Annak nagy része bekerül a Kft. 
telephelyére, és ezt majd tüzifaként oda fogják adni a rászorulóknak télen. Kéri, hogy az ondi 
vízelvezető árkot a Városgazda Kft. takarítsa ki. A Gál András által említett tornateremmel 
kapcsolatban elmondja, hogy már a tetőn is voltak, folyamatban van a rendbetétel, illetve 
megnézték az ablakokat, mert elkezdtek kiperegni, ugyanis a rögzítő szerkezet elkorrodált. 
Azt igyekeznek megcsinálni, és megnézték a tetőteret is, mert ott néhány szálláshelyet ki 
lehetne alakítani. Civil kezdeményezésre, valamint a német nemzetiségi önkormányzat 
javaslatára fenyőfák telepítésére kerül sor a Fenyvesben, ahol az önkormányzat is örökbe 
fogad fákat. A Fenyvesben faültetési akció indult el. Szeretné, ha a Fenyves a város része 
lenne, s ezzel vannak tervei is. Megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont 
hiányában a nyilvános ülést berekeszti, zárt ülést rendel el.  
 

K.m.f. 
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