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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
Szám: 80.470/2014/IHO  
 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. január 15-én, 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében 

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

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

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

   vezetője 
Nácsa Bálint   - tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
Dr. Krajnyák István  - Szerencsi Járásbíróság elnöke 
Dr. Fafula Miklós  - Szerencsi Járási Ügyészség vezetője 
Fazekas László  - Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője 
Szabó Lászlóné  - Városfejlesztési Osztály vezetője 
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője 
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
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 Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,  

  és Alapfokú Művészeti Iskola 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 
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Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
 
Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Czakóné Szikszai Orsolya  - a Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Szabó Lászlóné  - Városfejlesztési Osztály vezetője 
Takács M. István   - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője  
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Ráczné Váradi Éva  - a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Iskola,  

  és  Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója  
Angyal Györgyné  - a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója  
Csider Andor   - a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója 
Tóth István    - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Szerencsi Hírek munkatársa  
Borbély Beáta    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Korondi Klára és Dr. Takács István képviselők előre jelezték 
távolmaradásukat, igazoltan vannak távol. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítője Dr. Bobkó Géza képviselő legyen.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
1/2014. (I.15.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 15-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy a héten kaptak jelzést arról, hogy 
adósságkonszolidációval kapcsolatos döntést kell az önkormányzatnak meghoznia. Ezért 
került sor a rendkívüli ülés összehívására. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely 
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megegyezik a meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés megtartására 
kerül sor.  
 
 
Meghívó, egyben javasolt napirend: 
 
Szám: 80.470/2014/IHO 

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

2014. január 15-én (szerda)  
16,00 órától 

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

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

1.) Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos nyilatkozatok 
megtétele, döntés meghozatala   
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-4.100/E 
számú pályázatának benyújtásához (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Cafeteria juttatásról szóló döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 

 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza:  
 
2/2014.(I.15.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 15-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos 

nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala   
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

2.) Tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-
4.100/E számú pályázatának benyújtásához (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 

3.) Cafeteria juttatásról szóló döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Koncz Ferenc polgármester  
 

 
 
 

1. Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos 
nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala 

 
 
Előterjesztés: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az 
egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan 
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező 
törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat.  
Ennek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati 
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok 
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és az új 
feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyi-
gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges, azaz rendezni kell az eddigiekben 
mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem fedezett 
kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát. 
 
 
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a települési önkormányzatok és társulásaik 
adósságának átvállalása szempontjából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tartalmazza: 
Az állam teljes mértékben átvállalja 

- a települési önkormányzatok (ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat is) és ezek társulásainak (a továbbiakban együtt: 
önkormányzatok), 

- 2013. december 31-én fennálló, 
- a Költségvetési tv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) 
bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, 
hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, 
valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, 
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részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról  szóló  
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi intézmény felé 
áll fenn. 

 

A Költségvetési tv. 67. § (5) bekezdése alapján az átvállalással érintett önkormányzatnak lehetősége 
volt, hogy a 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 
20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig – a kölcsön- vagy 
hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű 
működési vagy fejlesztési hitellé alakítsa át. Ezen átalakításhoz nem volt szükség a Kormány előzetes 
hozzájárulására. Ezzel a lehetőséggel Szerencs Város Önkormányzata élt: 60 millió forint összegű, 
2014. december 31-i lejáratú működési hitellé alakította át a fenti, törvény által meghatározott 
időpontokban fennálló likvidhitelét. 

Az átvállalás kiterjed: 

• a 2013. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló, a Költségvetési 
törvényben meghatározott adósságállományra (tőke, késedelmes tőke), és 

• az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra (kamat, 
késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség). 

A kötvények átvállalásával kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására a 
kötvénykibocsátással érintett pénzintézet eljárásrendje szerint kerül sor.  
Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig, az ezen 
időpontig történő átvállalásról a Költségvetési tv. 68. § (4) bekezdése alapján megállapodást köt az 
önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gondoskodik az adósság átvállalásáról. 

Az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési tv. 67. § (7) bekezdése szerinti ügyletekhez 
(legfeljebb 200 millió forint, vagy 815 ezer CHF, vagy 660 ezer EUR alatti, továbbá a Gst. 3. § (1) 
bekezdés d) és f) pontja szerinti tartozások) kapcsolódó törlesztési célú támogatás legkésőbb 2014. 
február 28-áig történő folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül gondoskodik. 
 
Tisztelt Képviselő-testületet! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője ismerteti a konszolidációval 
kapcsolatos előzményeket, illetve azt, hogy jelenleg a még fennálló 30% konszolidációra van 
lehetősége az önkormányzatnak, amelyben a legnagyobb tétel a kötvényhez kapcsolódik. 
Ebben a konszolidációban az az újdonság a tavalyihoz képest, hogy a pénzügyi lízingek is 
bekerültek. Két lízinges autó van az önkormányzatnál, amelyeknek már egyébként is lejárt 
volna ez éven a lízingje. Ez kb. 1 millió forintot jelent a konszolidációban, illetve a tavalyi 
évben vásárolt ESZEI kisbusz esetében a fennálló tőketartozás 2,7 millió forint. Úgy tűnik a 
jelen állás szerint, hogy ez érvényesíthető ebben a konszolidációban. A legnagyobb tétel 581 
millió forinttal az OTP felé fennálló tartozás. Ennek az elemei: kötvény – 428 millió 483 ezer 
forint a decemberi tőketartozás; likvidhitelek – az eddig teljesen fennálló, és az a bizonyos 60 
millió forint, amit a decemberi testületi ülésen alakított át likvidhitelből működési hitellé az 
önkormányzat. Ezáltal lehetőség van a működési hitelt teljes mértékben konszolidáltatni. Így 
585 millió forint az a végösszeg, ami ezen konszolidáció során az önkormányzat 
adósságterhei teljes mértékben megszűnnek.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Mit jelent ez az éven, mennyi lett volna tartozás? 
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Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Volt a 70%-os konszolidáció, viszont lejárt volna 
a három év türelmi idő, hiszen 2011-ben kötvényokirat csere történt. Ezért 2014 áprilisában 
már a növelt összeget kellett volna fizetni. Ez a 70%-os konszolidáció után is 40-45 millió 
forint lett volna félévente. Tehát csak a kötvénynél 90 millió forint. Az ÖKIF hitelt 
negyedévente fizette az önkormányzat 4 millió forinttal, ez összesen 16 millió forint. A 
működési hitel, melyet tavaly december 20-án kellett volna fizetni, 60 millió forint. Tehát 
ezek összesen kb. 170 millió forintot jelentettek volna az éven.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Osztályvezető asszony a 
bizottsági ülésen ettől részletesebben ismertette a számokat. Örültek neki, hogy nem terheli 
majd ekkora összeg a költségvetést, így a várost. Az ESZEI szempontjából is jó, hogy nem 
kell három évig fizetni a lízingdíjat. A bizottság támogatja a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.  
 
Dr. Gál András képviselő: Most, hogy a város kezd egyenesbe jönni, van-e rá lehetőség, 
hogy a gimnázium visszakapja az autóját?  
 
Koncz Ferenc polgármester: Tény, hogy az autók terén nagy vágást vittek végbe az elmúlt 
három évben. Majd 10 autótól szabadult meg az önkormányzat, de az nem igaz, hogy az autót 
semmi fejébe vették volna el a gimnáziumtól, hiszen évről-évre odaadták az intézménynek azt 
a támogatást, pluszban. A gimnázium átadásakor a polgármester azt mondta, attól, hogy az 
intézményt a továbbiakban nem az önkormányzat tartja fenn, attól még odafigyelnek az 
iskolára. Az, hogy ez a figyelem autóban, vagy valami másban nyilvánul meg, még nem 
tudják, de számba veszik a lehetőségeket.  
 
Visi Ferenc képviselő szerint reményeiken túl sikerült az állam segítségével egyenesbe 
jönnie az önkormányzatnak. Sokan nem hitték el, mekkora adósságterhe van a városnak, de 
sokan azt sem hiszik el, hogy ezt az állam átvállalta. Az autók esetében igaz, hogy kevés 
maradt, van, amikor kevés a feladatellátáshoz, de úgy gondolja, az önkormányzat először 
jusson lélegzethez, aztán majd gondolkodhatnak az autókban.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Tavaly 150 millió forintot jelentett a 70%-os konszolidáció. A 
Pénzügyi Osztály életrevalósága már hozott egyszer 60 millió forintot, ez összesen 210 millió 
forint. Most pedig kb. 110 millió forintos tehertől szabadul meg a város.  
 
Heves János képviselő: Bár nem tartozik a napirendhez, megérti az elhangzott fejtegetéseket, 
hiszen jó hallani, hogy micsoda munka, és erőfeszítés folyt, de most a 60 millió forint sorsáról 
kell szavazni. Természetesen kiváló dolog, hogy a város megszabadul az adósságaitól, mint 
ahogyan megszabadult Esztergom, ahol 26 milliárd forint hiányt hagyott hátra az előző, 
Fideszes polgármester Tétényi Éva nyakába. Ezt is elengedték, pedig ő nem volt lobbizó a 
Fidesz Kormánynál. Úgy gondolja, nem kell túllihegni ezt a nagy eredményt, hiszen volt erre 
példa az országban máshol is. Ami talán nem a lobbi eredménye volt, csupán a Kormány ilyen 
módon kívánta ezt rendezni. Ami a városnak nagyon jó. Hogy mi lesz ennek a 
következménye, és hogyan fogják ezt mások megfizetni, az már egy másik kérdés. Ebben 
nem tudnak sem állást foglalni, sem véleményt nyilvánítani. Ha számításba veszik, hogy az 
önkormányzatnak volt egy városközpont rehabilitációra elnyert támogatása, és ezt egy laza 
csuklómozdulattal ez az önkormányzat a polgármester irányításával visszadobott, akkor úgy 
gondolja, ez már nem válik annyira dicsőségévé ennek az önkormányzatnak. Halkan 
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megjegyzi, ez egy kisebbfajta bűn volt a városlakókkal szemben. Azt nem kihasználni, hogy 
itt gyakorlatilag néhány tízmillió forint adósság bevállalásával, amiből most nulla forint lenne. 
Igaz, ezt akkor még nem tudták. De egy Kormány közeli polgármester, aki a Parlamentben 
van, kellet, hogy ennek valamilyen előszelét érezze. De ha nem, akkor az az ő dolga. Az, 
hogy az önkormányzat nem vállalta be azért a 40-50 millió forintért, és visszadobták ezt a 
pályázatot, ami soha vissza nem térő alkalom volt, ez óriási hiba volt, és nem mossa le a víz 
azokról, akik döntöttek erről a történelmi eseményről, mellyel az önkormányzat nem élt. A 
megszabadult terhek, és az örömünnep mellett, azért ne feledkezzenek el erről. Hallott 
különböző pletykákat, hogy miért kellett ezt a pályázatot visszaadni. Nyilván ennek 
semmilyen bizonyítékát nem tudja, és nem is akarja mondani.  
 
Koncz Ferenc polgármester arra biztatja, hogy mondja el.  
 
Heves János képviselő: Ennek az volt az oka, hogy a debreceni stadionhoz a pénzt össze 
kellett gyűjteni. Ehhez kellett a polgármestereknek innen-onnan lemondani a támogatásokról. 
Ha az illető, aki ezt neki mondta, és közeli ember volt itt a hivatalban, ebben tévedett, akkor 
bizonyára ez nem igaz. Neki ez az információ jutott, de úgy gondolja, ez nem is lényeges. 
Akár a stadionépítés, akár azért, mert úgy gondolták, hogy az előző városvezetés rosszul 
gazdálkodott és rosszul mérte fel a lehetőségeit, és emiatt vissza kellett adni ezt a pályázatot, 
akkor is egy nagy baklövés volt. Számára ez úgy jelentkezik, hogy egyrészt hiányzott az 
önkormányzat kockázatvállalása, bátorsága a város azon vezetői részéről, akik ebben döntést 
hoztak, másrészt hiányzott az a szakértelem, amely fel tudta volna mérni, hogy ki lehet lábalni 
ebből a dologból, és nem lett volna hatalmas bátorság ezt megvalósítani. Ezeket azért szerette 
volna elmondani, hogy ne érezzék már azt, hogy itt minden szépen, tökéletesen történt. Az, 
hogy ez a pályázat vissza lett adva, örökké ott lesz ennek a testületnek a nyakában. Mint 
ahogyan annak idején, és azóta is már sokszor hallották, hogy az előző önkormányzat a 
polgármesterrel az élen engedte, hogy lebontsák a cukorgyárat. Nem tudja, hogy ez a 
polgármester hogyan tudta volna megakadályozni, de tételezzék fel, hogy igen. Ugyanúgy a 
nyakában lesz ennek a testületnek az, hogy ezt a bizonyos nagy lehetőséget elszalasztotta. 
Tudják, milyen nagy dolog lett volna, hiszen az egész város arculata megváltozott volna 
fillérekből, hiszen kb. 800 milliós beruházás lett volna, és ebből kb. 50 millió forint terhelte 
volna az önkormányzatot, amiből most nulla forint lett volna. Bár ezt nem tudhatták előre. 
Összegezve örül a 60 millió forintnak, és sajnálja, hogy ezt a történelmi lehetőséget ez az 
önkormányzat elszalasztotta, amikor a városközpont rehabilitációt nem valósította meg. 
Sokszor hallott már dicsekvő mondatokat, hogy micsoda előrelátás volt az önkormányzat 
részéről, hogy újabb adóssága ne keletkezzen a városnak. Ez nem ezt tükrözi a számára, 
hanem az előrelátás hiányát. Nagyon sajnálja, mert ez a város nagyon sokat épült, szépült. 
Tudja, sokaknak az volt a véleménye, hogy betonba öntötték a pénzt. Igen, de most ennek 
köszönhető, hogy a gyerekek megtanulnak úszni, és még sorolhatná. Összességében sajnálja, 
hogy elszalasztották a pályázatot, de örül a 60 millió forintnak. Sajnálja, hogy szűk látókörűek 
voltak, akik a pályázatot így szavazták meg, úgy gondolja, nekik kell viselni ennek az 
erkölcsi, politikai felelősségét.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Négyszer sajnálta nagyon, nyilván a napirendhez 
kapcsolódóan, mert előtte kifogásolta a város volt alpolgármestere, hogy eltértek a 
napirendtől, aztán négyszer sajnálta nagyon, aminek aztán semmi köze a napirendhez. 
Büszkén vállalja ennek a pályázatnak, véleménye szerint az újabb betonba öntésnek a giccses 
pályázati megvalósítását. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt három évben ötször dőlt 
volna be az önkormányzat ennek a pályázatnak a következtében. Mert a képviselő úr 
olyanokat mond, hogy nem volt előre látás. Hogy mikor nem volt előre látás ebben az 
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önkormányzatban, arról nem kíván vitát nyitni. A kialakult helyzetet az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv pontosan mutatja. Nem tudja, látta-e képviselő társa a terveket, de egy 
betonközpont lett volna a városban, többszörösen derékszögben tört utakkal. Nem is tudja, 
hogyan lett az kitalálva. Amikor ezt a tervet először behozták a testület elé, a hideg már akkor 
is kirázta, mint a kapuzattól. Félbe tervezett, át nem gondolt, a mostani közös ügyükben, mert 
az előző önkormányzat megterveztette az óvodákat, de úgy, hogy abban pontosan azok a 
részek nem voltak megtervezve, amelyeknek meg kellett volna lennie. Szerencse, hogy tudtak 
erre plusz pénzt szerezni. Képviselő társa többször hivatkozott vállalkozói múltjára, és arra, 
hogy abban a világban mi a helyzet. Ezért olyanokat mondani, hogy „ezt most elengedték 
volna”, és úgy csinálni, mint ha ezt nem kellett volna megtennie az önkormányzatnak, de élni 
kellett 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban is, és ezt most valami ősbűnként 
felemlegetni, ő szégyellné magát. Hol volt képviselő társa alpolgármesterként, amikor az 
előző időszakban fel kellett volna hívni a figyelmet arra, hogy a város olyan pénzügyi útra 
tévedt, ahonnan visszatérés talán nincs is. Heves Jánosék nem tértek volna vissza, ugyanazt 
folytatták volna, amit elkezdtek. Ugyanolyan lényegtelen dolgokba, elképzelések nélkül 
haladtak volna, mint ahogyan látszik ennek a pályázatnak a vitája kapcsán. Rossz filozófia 
áldozatává váltak. Ki beszél itt alkalmasságról és alkalmatlanságról? Egy új önkormányzatra 
hagyni ezeket a dolgokat, teljes felelőtlenség, a majd három milliárdos adósságot, majd 
bölcselkedni, okoskodni. Ennek nagyon rossz az optikája, és mindenki számára önmagáért 
beszél, amikor kárt okoznak, ahelyett, hogy megköszönnék, hogy azt valaki rendbe rakta. 
Mindig azt kérte, hogy együtt tegyék rendbe ezt a kérdést, de ehelyett, folyamatosan megy a 
kritikai megjegyzések sora. Ezen már csak mosolyog, mert olyan, mint amikor a harmadik 
osztályos nebuló oktatja a tanító bácsit. Hárommilliárdos adósságot csináltak, csődbe sodorták 
a várost. Ezeket nyilván ő csinálta. Elrontotta a cukorgyárat, a város olyan útra került, hogy 
zuhanásszerűen csökken a városban élők, és a munkahelyek száma. A városban élők lelki 
életének a szintje egy teljesen lebombázott, sóval behintett területet jelent. Rendet kellett 
tenniük. Az adósságból kihozták a várost, eladták a korábbi vezetés által tízesével vásárolt 
autókat. Heves János hiába rázza a fejét, hogy nem így volt, nem volt hárommilliárdos 
adósság, nem zárták be a cukorgyárat, nem szórták a pénzt mindenféle butaságra, nem 
építettek félbe kapuzatot. Nyílván ezeket ők csinálták. Utána pedig adják itt a tanácsokat. 
Nagy butaság ezt tenni akkor, amikor valamit elrontanak, és utána tanácsot osztanak. Ez így 
nem jó.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Úgy gondolja, amit most látnak, az azt jelenti, hogy 
elkezdődött a választási kampány. Kicsit korábban, mint ahogyan meghirdették volna ezt a 
lehetőséget. De most már így fognak élni, és ez a példa is bizonyíték rá. Ezzel nincs gond, de 
akkor beszéljenek tényekről. Az első: az, hogy ez egy hivatali dolgozótól származik, nagyon 
sunyi megközelítésnek tartja. Nincs most itt „egy hivatali dolgozó”, így rávetül minden 
dolgozóra, mint ha ő súgta volna meg a képviselő úrnak, hogy a tudomása szerint a pénz a 
debreceni stadion építkezésére ment. A debreceni stadion építése a Magyar Köztársaság 
költségvetésének azon rovatából történik, ahol nincs Európai Uniós fejlesztési forrás, hanem 
az állami vagyon eladásából származó bevételek jelentik a forrásokat. Amit Szerencs 
visszaadott, oda ment vissza az alapba, de nagyon jól hangzik. Egyébként ez 3200 példányban 
le volt írva, Rónavölgyi Endréné aláírásával. Tehát képviselő úr már csak másodlagos közlő 
ebből a szempontból. Azt kéri Heves Jánostól, hogy kérjen bocsánatot a hivatal dolgozóitól. 
Így, csípőből meggyanúsítani embereket, hogy azok nem tudnak védekezni, tudják a 
politikában így megy, tapasztalták már a kékszegélyű újságok kapcsán. Ők azt szeretnék, 
hogy a hivatal dolgozóit hagyják dolgozni, ezt írták le akkor is, ne vigyék bele őket a 
politikába. Azok, akik, és képviselő úrról is azt beszélik, hogy októbertől felelősséggel 
akarják a várost irányítani, mutasson példát ebben. A másik, ami a tényeket illeti: nagyban 
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működött a dezinformáció. Példának említi a cukorgyári diverzifikációs programot, ahol a 
képviselőknek el lett mondva, hogy szabadidőparkra, valamint az ondi faluközpont  
fejlesztésére lehetett a pályázatot benyújtani, és csak az áfát kell majd megfizetni, a munkát 
pedig majd elvégzi a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Egyetlen dolog nem hangzott el, 
mert akkor zavarta volna a képviselőket, hogy a pályázat utófinanszírozású. A pályázat nem 
biztosított előre egy fillért sem, tehát valakinek meg kellett volna előlegezni 46 millió forintot. 
Ki lett volna az? Tehát ezért nem mondták el a képviselőknek. Azt kéri a sajtótól ez úton is, 
hogy oknyomozó riporterként írják le, milyen pénzügyi feltételek kellettek volna a város 
rehabilitációs pályázatához. Nem tudja, milyen 50 millióról beszélt Heves János, mert 
ismeretei szerint legalább 180 millió forint lett volna az önrész. Az 50 millió csábítóan, 
szépen hangzik, csak nem igaz. Megemlíti, hogy egy rozsnyói városnap alkalmából a 
jelenlévő delegáció küldöttei nyelvben megértették egymást, ezért irigyek voltak rájuk, mert 
csak nekik kellett tolmácsolni, ők viszont azért irigyelték a magyarokat, mert Közép-
Európában az egyetlen olyan ország, ahol az állam átvállalta az önkormányzatok adósságait. 
Ez nyilván nem diadalmenet, mert majd valahonnan elveszik a forrásokat. De sem a 
szlovákok, sem a csehek, sem a szerbek nem engedik, hogy az önkormányzatoknak 
mozgástere legyen. Amikor Szerencs a 72. volt az eladósodott önkormányzatok sorában a 
3200-ból, akkor egy sem állt ide és mondta volna, hogy azért ez a hely, mert a város jövőjét 
„ezzel, meg ezzel alapozták meg” a felvett hitelből. Jó a tanuszoda, meg a wellness, de egy 
négyzetméter földre nem jutott az 1 milliárdból.  
 
Kiss Attila alpolgármester Heves János felvetésére reagál, mert olyan témát vetettek fel, 
amely nem ide illő, de képviselő társa is ilyet boncolgatott. Heves János gyakran mondja, 
hogy „azt hallotta a városban, azt mondták neki”. Neki ma 14 óra 25 perckor volt egy 
fogadott hívása olyan személytől, aki találkozni kívánt volna vele. Azt mondta neki, hogy 
találkozzanak a hivatalban fél ötkor, mert négy órától testületi ülés van. Kérdezte, nem fog 
elhúzódni az ülés? Azt válaszolta, hogy nem, mert három rövid előterjesztés van, nem fog 
elhúzódni, fél óra alatt lemegy. Megkérdezte tőle az úr, hogy Heves János ott lesz? 
Válaszolta, hogy igen. Erre a hívója azt mondta, hogy akkor nem jön be a hivatalba, csak öt 
órára. Volt egy másik ember is, aki kereste, mert szeretet volna beadni valamit, de ő sem jött, 
mert ugyanaz volt a véleménye, hogy ha Heves János jelen lesz az ülésen, akkor elhúzódik, 
inkább bejön másnap. Az elmúlt három évben ez a vélemény alakult ki valahogyan. Ha jelen 
van Heves János, akkor egy pofon egyszerű napirendi pontnál is eltérnek a témától, és meddő 
vitát gerjeszt. Most arról van szó, hogy 60 millió forinttal úgy ügyeskedett a Pénzügyi Osztály 
vezetője, hogy a konszolidáció határnapján, decemberben adóssága legyen az 
önkormányzatnak, nehogy letörlesszék, hogy konszolidálják a várost. Ez egy pénzügyi 
művelet volt, és nagyon ügyesen csinálták. Erről kell dönteni, erről szól az előterjesztés, 
amely írásban kiment. Hogy jön ide a stadion, vagy bármi más? Igaza volt a két 
telefonálónak, mert tényleg felesleges idejönniük fél ötre, mert hiába három egyszerű 
napirendi pont, ha Heves János jelen van, akkor eltereli a vitát.  
 
Heves János képviselő: Lassan ő lesz a főszereplője a testületi ülésnek, de azért elmondja 
azoknak az uraknak, akik ezt megfogalmazták, és amit Kiss Attila mondott el, számolják 
össze, hogy ő hány percig beszélt, és hány percig válaszoltak neki. Innen van a hosszabbítás, 
nem pedig onnan, hogy ő sokat beszél. Nem kell rá reagálni, nem kell kioktatni, nem kell 
leradírozni, mert akkor is el fogja mondani, ha ez Kiss Attilának nem tetszik. Le lehet 
mondani a mandátumáról, ő akkor is itt marad, és el fogja mondani a magáét, ha tetszik, ha 
nem. Polgármester úr azt mondta, hogy amikor kritikát fogalmaz meg, akkor az olyan, mintha 
egy harmadik osztályos gyerek oktatná ki a tanárt. Bizonyára a szellemi képességeket tekintve 
ekkor differencia van közöttük. Ezt hozta az élet. A polgármester úr egy géniusz, ő pedig egy 
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harmadik osztályos gyerek. Ez a tudás azonban nem jelentkezik a mindennapokban. 
Elhallgatja, hogy most milyen negatívumok vannak. Mondja el, mi van most a szigetelőanyag 
gyárral? A polgármester úr választási kampányában ez volt a fő szempont. Itt már székeket 
vásároltak a befizetett adóból, amit majd be fognak fizetni. Hol vannak a székek, hol van a 
szigetelőanyag gyár? Koncz Ferencnek ez ugyanolyan negatívuma lesz, mint az előző 
polgármesternek a cukorgyár. Ha őt a polgármester harmadik osztályos szintnek tartja, akkor 
ő viszont első osztályos szintre minősíti a polgármestert. Ez legyen kettőjük vitája. Egeli Zsolt 
azt mondta, hogy kérjen bocsánatot. Nincs miért bocsánatot kérnie, nem tudja kit sértett meg. 
Továbbra is fenntartja, hogy ezt egy olyan ember mondta, aki bennfentes. Nem az 
osztályvezető volt, de már nincs is itt a hivatalban az illető, aki ezt elmondta neki. Ha ez 
hazugság, akkor hazugságot mondtak neki. Neki nincs miért bocsánatot kérni, és ő hagyja 
dolgozni a hivatal dolgozóit. Nem tudja, van-e valaki, aki el tudná mondani, hogy 
akadályozza a munkáját. Ő ilyet nem tapasztalt. Úgy gondolja, ne adjanak neki alkalmat arra, 
hogy kétszer is hozzászóljon, vagy akár négyen is viszontválaszoljanak neki. De felőle 
csinálhatják ezt, folytathatják, ő bírja cérnával. Ha ez azt fogja eredményezni, hogy Kiss 
Attilához nem tudnak bejönni négy órakor, akkor majd bejönnek hozzá holnap reggel. Lehet, 
hogy ezt mondják a városban, de azt is, hogy ha ő nincs jelen az ülésen, akkor csak „bólogató 
jánosok” vannak a teremben, vagy unalomba fullad, amit mondanak. Neki ez mindegy, mert 
nem a showműsor kedvéért van itt, hanem azért, hogy elmondja a véleményét.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Arra értette, amit mondott, hogy ha valaki nagyon elront 
dolgokat, és aztán elkezd tanácsokat adni, akkor az kb. ez a szint. Nem szó szerint kell érteni, 
és Heves János pontosan tudja, hogy ezt miért mondta. Az, hogy bocsánatot kér-e vagy sem, 
úgy gondolja, bocsánatot kérni úriemberek szoktak. Többször nehéz helyzetbe hozzák az 
önkormányzat dolgozóit. Hogy véletlenül-e vagy szándékosan? Nem is reagált a stadionra. Ez 
a legdemagógabb szöveg, hogy „Kósának a stadionra”. Vitatkozhatnak a stadion kérdésén, de 
bizonyára észrevette, hogy Szerencsen nem fog stadion épülni, mert valóban igaza van Heves 
Jánosnak, mert a városban a legfontosabb a szigetelőanyag gyár. Tény az, hogy ez megint 
nem volt itt kérdés, Heves János hozta fel. Könnyen lehet, hogy nem lesz itt szigetelőanyag 
gyár, és az is könnyen lehet, hogy lesz. Ő maga egyetlen szóval nem vetné fel nekik a 
cukorgyár kérdését, ha egyetlen lépést tettek volna. Elnézést kér mindenkitől, 
képviselőtársától és a tévénézőktől is, amikor azt mondja, hogy „a belem kijártam” a 
szigetelőanyag gyár után. Hacsak az eredmény számít, de vannak esetek, amikor az ember 
mindent megtesz, és ezt látják mások is, és ez alapján ítélik meg. A szigetelőanyag gyárért 
mindent megtett, és azon képviselőtársai is, akik valamilyen módon eljártak ebben az ügyben. 
Nem az a baj, hogy bezárták a cukorgyárat, hanem az, hogy egy lépést sem tettek ez ellen. 
Lehet, hogy elbuktak volna, de akkor is állva buktak volna el. Ez a helyzet a szigetelőanyag 
gyárral is. Ami az 50-60, meg nem is tudja, hány millió forintokat érinti. 
Pályázatmegelőlegező hitelt kellett volna felvenni, de az önkormányzat hitelképtelen volt. 280 
millió forint körüli összegre emlékszik, amellyel meg kellett volna terhelni az 
önkormányzatot ezzel a pályázattal kapcsolatban. Nem azért döntött úgy, hogy ne csinálják 
meg ezt a projektet, hanem azért, mert egy megterhelt önkormányzatot nehezítettek volna 
tovább, és más projektek megvalósítása került volna veszélybe, amelyeket fontosabbnak 
tartott. Gondol itt a csapadékvíz elvezetésre, és az árvízvédelmi pályázatokra. Szerinte ezek 
fontosabb pályázatok voltak, mint a városrehabilitációs pályázat. Sőt, fontosabb volt az 
óvodapályázat is. Ezt még az előző önkormányzat indította, az ESZEI pedig folytatódott. 
Kifizetve nem volt, mindenért ez az önkormányzat fizetett. Ez az önkormányzat mindig 
megfontolt döntéseket hozott, és meghökkenti képviselőtársa viselkedése, mert egy komoly 
vállalkozó, és ehhez képest tesz ilyen kijelentéseket. Két lehetőség van, mégsem ért annyira a 
pénzügyekhez, vagy egyszerű politikai oka van annak, hogy ilyen demagóg dolgokat 
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mondogat. Ennek nem sok értelme van, bár ez neki jó, ha a politikát nézik, csakhogy ő nem 
ezt nézi. A város szemén keresztül nézi. Az előző önkormányzat nyolc éven, de legalább négy 
éven keresztül mindenképpen kárt okozott a városnak, és úgy tűnik, szándékosan. Mert 
képviselőtársa olyat kér számon rajta, ami a szándékos károkozást jelenti. Ezen van kicsit 
megdöbbenve, még jelentkezik is, és többedszer el is mondja.  
 
Dr. Gál András képviselő ügyrendi javaslatot tesz: Zárják le a vitát, egyértelmű az 
előterjesztés tartalma, döntsön az önkormányzat.  
 
Koncz Ferenc polgármester egyetért, de úgy gondolja, fontos témáról beszélnek, és ha már 
Heves János képviselő úr úgy döntött, hogy eljön testületi ülésre, akkor meg kell adni a 
lehetőséget, hogy ezeket elmondja. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, miszerint 
zárják le ezt a napirendi pontot. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatnak helyt ad.  
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az adósságkonszolidációra vonatkozó 
nyilatkozatok, és a döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával    
             kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 
2.  A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett 

olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 

 
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 

ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 
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adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon 
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

 
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

 
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy: 
 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.  
 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
 
3/2014. (I.15.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával    
             kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 
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2.  A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 

 
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 
számlára. 

 
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

 
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 
 

 
d) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
e) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
f) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  
 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az adósságkonszolidációra vonatkozó 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Adósságkonszolidációról szóló döntés és felhatalmazás megadása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációról szóló tájékoztatót 
elfogadja, és Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-
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68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges információk birtokában a 
háromoldalú tartozás átvállalási szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel és az ÁKK-val az önkormányzat 
nevében aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
 
4/2014. (I.15.) Öt. 
Határozat 
Tárgy: Adósságkonszolidációról szóló döntés és felhatalmazás megadása 
  
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációról szóló 
tájékoztatót elfogadja, és Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő 
átvállalását igénybe kívánja venni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges információk birtokában 
a háromoldalú tartozás átvállalási szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel és az ÁKK-val az 
önkormányzat nevében aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 

2. Tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-
4.100/E számú pályázatának benyújtásához (szóbeli előterjesztés)  

 
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője: Az iskola tulajdonosi hozzájárulást kér 
az önkormányzattól energetikai pályázat benyújtásához, melyet az intézmény nyújt be az Egri 
Főegyházmegye támogatásával. A pályázat keretén belül meg kívánják valósítani a 
nyílászárók cseréjét, a homlokzat utólagos hőszigetelését, napkollektorok felszerelését, illetve 
a belső terek gépészeti korszerűsítését. A pályázati kiírás a környezeti és operatív programon 
belül kizárólag az egyházi jogi személyek energetikai korszerűsítésére vonatkozik. A 
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támogatás mértéke, amennyiben az egyház állami közfeladatot lát el, úgy 100%-os lehet, tehát 
elvileg nem igényel saját forrást sem az egyháztól, sem az iskolától, sem pedig a tulajdonos 
önkormányzattól. Az épület teljes körű korszerűsítése meglehetősen pénzigényes. Mivel 150 
millió forint a legmagasabb összegű igényelhető támogatás vagy belefér az iskola ebbe, és 
annyit valósítanak meg, amennyi ebből az összegből kivitelezhető, vagy pedig az 
intézménynek biztosítania kell a szükséges költségfedezetet. A saját forrás kiegészítését most 
nem kérik.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Az iskolának a saját zsebébe kell majd nyúlnia szükség esetén.  
 
Szabó Lászlóné osztályvezető egyeztetett az igazgató asszonnyal, mert felvetette, hogy a 
határozati javaslatba kerüljön bele az is, hogy ha valamilyen engedély beszerzésére van 
szükség, akkor az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja ehhez is. Mivel a tavalyi 
évben már benyújtottak egy ÉMOP pályázatot, amelynek szintén része volt az 
energiahatékonysági korszerűsítés, jogerős építési engedéllyel rendelkeznek a munkára.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság örült annak, hogy a 
pályázat 100%-os támogatottságú, nem igényel önerőt. A bizottság egyhangúlag támogatja a 
pályázat benyújtását.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Csak iskolákra vonatkozik ez a pályázat? 
 
Szabó Lászlóné osztályvezető: Bármilyen egyházi intézményre. A támogatás mértéke függ 
attól, tehát ha önkormányzati feladatot lát el valamelyik önkormányzati intézmény, akkor 
85% a támogatás, ha állami közfeladatot, márpedig az alapfokú oktatás az, akkor 100%-os 
mértékű a támogatás. Ha nem állami, vagy önkormányzati feladatot lát el az egyház, akkor 
60% a támogatás mértéke. De az egyház bármely épületére vonatkozik a pályázati kiírás.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: Lehet tudni, hogy mekkora a pályázati összeg? 
 
Szabó Lászlóné osztályvezető: Még nem nézett utána, de ebben az esetben a 150 millió 
forintos maximum összeget célozták meg a pályázatban.  
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
 
Döntési javaslat: 
Tárgy: tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-4.10.0/E 
számú pályázatának benyújtásához 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva 
úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 
KEOP-2012-4.10.0/E pályázati kiírás keretében történő „Egyházi jogi személyek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
pályázat benyújtásához.  
 
Az Önkormányzat a tulajdonát képező 1602 hrsz-ú Szerencs, Rákóczi út 100. szám alatti iparterületi 
ingatlant a kötelező 5 éves fenntartási időszak végéig a pályázó rendelkezésére bocsátja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a szükséges engedélyek beszerzéséhez.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
 
 
5/2014.(I.15.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-
4.10.0/E számú pályázatának benyújtásához 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a szerencsi Bolyai János 
Katolikus Általános Iskola KEOP-2012-4.10.0/E pályázati kiírás keretében történő „Egyházi 
jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásához.  
 
Az Önkormányzat a tulajdonát képező 1602 hrsz-ú Szerencs, Rákóczi út 100. szám alatti 
iparterületi ingatlant a kötelező 5 éves fenntartási időszak végéig a pályázó rendelkezésére 
bocsátja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a szükséges engedélyek beszerzéséhez.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 

3. Cafeteria juttatásról szóló döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
 
Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Az elmúlt év folyamán több 
testületi ülésen is elhangzott, hogy a bérek kifizetése is gondot jelentett. Hallgatólagosan az a 
megállapodás született, hogy a megállapított cafeteria keretek nem kerülnek kifizetésre. 
Voltak törvényileg elmaradások, hiszen vannak olyan munkaviszonyok, ahol törvény 
szabályozza ezen juttatások megállapítását. Ez már a korábbi években is úgy volt, hogy az 
önkormányzathoz kapcsolódó minden intézmény, illetve cég dolgozója bizonyos mértékű 
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cafeteriában részesült. Az elmaradt cafeteria pótlása adósság volt az elmúlt években, amellyel 
kapcsolatban a decemberi testületi ülésen is előterjesztések érkeztek. Ebből voltak különböző 
viták, és az a döntés született, hogy a különböző törvényi változás okán elkerült korábbi 
munkavállalók számára is kifizetésre kerüljön ez a juttatás. A teljes tartozás összege nagyon 
magas, eddig egy pályázatban sem tudták teljes mértékben érvényesíteni. Jelenleg 248 főről 
van szó, akik korábban az önkormányzat valamelyik intézményében dolgoztak. Legnagyobb 
rész a KLIK által elvitt intézmények. Ezen dolgozók általános nettó juttatása 20 ezer forint/fő, 
amely nettó 5 millió, járulékokkal együtt 6,5 millió forint összeget jelentene. Arra tesznek 
javaslatot, hogy ezen tartozás törlesztését megkezdhessék.  
 
Dr. Gál András képviselő köszönetet mond az oktatási intézmények dolgozói nevében, hogy 
a város ilyen szinten törődik az alkalmazottaival, hiszen ez a juttatás adható, tehát semmi nem 
történne, ha nem volna most kifizetés. Bízik abban, hogy lesz rá lehetőség, hogy a 2012-es 
évre vonatkozóan is további 20 ezer forint megfizetésére nyílna lehetőség.  
 
Koncz Ferenc polgármester: Abból is van probléma, ha van, és abból is, ha nincs. Annyi 
soha nincs, hogy a dolgokat teljes mértékben tudják rendezni. Mindig fejtörést okoz, hogy 
hogyan lehetne eleget tenni az elmaradásoknak, és még a 2012-es évvel is tartoznak, 
legalábbis annak egy részével. Ha megtalálják a módját, oda fogják adni. Igazság szerint, az a 
nehéz helyzet, amely 2011-ben, 2012-ben és még 2013-ban is fennállt, tapintható volt, és 
mégsem az volt ennek a következménye, hogy a város dolgozói részéről bármiféle háborgás 
tapasztalható lett volna. Megértették a nehéz helyzetet, és ez a köszönetnyilvánítás egy ilyen 
módja. A polgármester hozzászokott ahhoz, hogy nincs pénz, de be kell látni, hogy nem volt 
fizetésemelés, és ha már megússza az önkormányzat, hogy nem válik fizetésképtelenné, akkor 
már megoldották a feladatot. Úgy gondolja, hogy a vitáik, és ezért köszönet Heves János 
képviselő úrnak, mert az előbbiekben volt egy olyan mondata, amellyel teljes mértékben 
egyetért, hogy teljes unalomba fullad a testületi ülés, ha nem vet fel dolgokat. Aminek egy 
részével nincs semmi gond, amivel viszont van, arról elvitáznak. Köszönetet mond a 
megértésért és türelemért a város dolgozóinak.  
 
Dr. Bobkó Géza képviselő kéri, hogy az ESZEI-ben dolgozó szociális dolgozókról se 
feledkezzenek el, ha legközelebb ilyen adódik. 
 
Koncz Ferenc polgármester felolvassa a határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát.  
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozza: 
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6/2013.(I.15.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: Döntés béren kívüli juttatások rendezéséről 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetésben előirányzott béren kívüli 
juttatások kifizetését a még fennmaradt, négyhavi összeg erejéig teljesíteni kívánja, a jelenleg 
a Bocskai István Katolikus Gimnázium, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, a Rákóczi 
Zsigmond Általános Iskola, a Dél-Zemplén Fejlődésért Leader Egyesület, Pedagógiai 
Szakszolgálat, a Szerencsi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi 
Tankerülete – alkalmazásában lévő, a 2011. évben az önkormányzattal foglalkoztatotti 
jogviszonyban álló  dolgozók esetében. Az elmaradt juttatás összege valamennyi 
foglalkoztatott esetében 20. 000 forintban kerül meghatározásra.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Koncz Ferenc polgármester megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont 
hiányában az ülést berekeszti.  
 
 
Megtárgyalt napirendek: 

1. Szerencs Város Önkormányzatának adósságkonszolidációjával kapcsolatos 
nyilatkozatok megtétele, döntés meghozatala  

2. Tulajdonosi hozzájárulás a Bolyai János Katolikus Általános Iskola KEOP-
2012-4.100/E számú pályázatának benyújtásához (szóbeli előterjesztés) 

3. Cafeteria juttatásról szóló döntés meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
 
 
 

K.m.f. 
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