
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Szám: 80.470-6/2014/IHO  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. március 17-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, Kiss Attila, 
Koncz Ferenc polgármester, dr. Korondi Klára, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-
testület tagjai 
 
Meghívottak:  
Dr. Barva Attila   - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Dr. Ináncsi Tünde   - a Szerencsi Járási Hivatal vezetője  
Nyiri Tibor   - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi  

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

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

   vezetője 
Nácsa Bálint   - tű. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
Dr. Krajnyák István  - Szerencsi Járásbíróság elnöke 
Dr. Fafula Miklós  - Szerencsi Járási Ügyészség vezetője 
Fazekas László  - Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője 
Szabó Lászlóné  - Városfejlesztési Osztály vezetője 
Dr. Vámosné Czili Adrienn - Humánpolitikai Osztály vezetője 
Czakóné Szikszai Orsolya - Pénzügyi Osztály vezetője  
Majoros Miklósné   - az Adóügyi Osztály vezetője  
Király Judit    - közművelődési szakreferens 
Árvay Attila   - Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Csikja Sándorné  - Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kocsisné Szabó Beáta - a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Ráczné Váradi Éva  - a 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 
Fazekas Lászlóné  - a Zempléni Múzeum igazgatója 
Takács Mihály István  - a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője 
Tóth István   - a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője  
Berecz Béla   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Vajtó Lászlóné   - a Pénzügyi Bizottság tagja 
Zemlényi Zoltán  - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Pallai Miklós   - a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja 
Sipos Attila    - az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
Pongráczné Szerencsi Judit  - könyvvizsgáló  
Szerencsi Hírek Szerkesztősége 
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Meghívás alapján megjelentek: 
Dr. Barva Attila  - jegyző 
Dr. Sável Katalin   - aljegyző 
Szabó Lászlóné  - a Városfejlesztési Osztály vezetője  
Király Judit   - közművelődési szakreferens 
Szerencsi Hírek munkatársa  
Szőke Szilvia    - jegyzőkönyv-vezető  
 
 
Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 9 képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Heves János, Kiss Attila, dr. Takács István, és Visi Ferenc képviselők később 
csatlakoznak az üléshez. Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Bobkó Géza 
képviselő legyen.  
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
52/2014. (III. 17.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 17-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Bobkó Géza képviselőt választja meg.  
 
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a 
meghívóban közöltekkel, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés megtartására kerül sor. A zárt 
üléssel kapcsolatban indítványozza, hogy külsős vendégek miatt a zárt ülésen elsőként a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjait válasszák meg. 
 
Meghívó: 
 
Szám: 80.470-6/2014/IHO 

M E G H Í V Ó 
 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2014. március 17-én (hétfőn)  
15,00 órától 

 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagytanácskozó termében     

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

1.) Logisztikai központ kialakítása – szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester, Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály 

vezetője  
 

2.) Előterjesztés a szerencsi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról –  
szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

3.) Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervének módosításáról  
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról  

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

5.) Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az óvodai 
körzethatárok megállapításáról   
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

6.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

7.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet  
elfogadására 
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

8.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
 
Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  
 
Javasolt napirend: 
 

1.) Előterjesztés a szerencsi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról –  
szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

2.) Logisztikai központ kialakítása – szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester, Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály 

vezetője  
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3.) Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervének módosításáról  
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról  

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

5.) Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az óvodai 
körzethatárok megállapításáról   
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

6.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

7.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet  
elfogadására 
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

8.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   5 fő 
Szavazott:   5 fő  
Igen szavazat:  5 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
53/2014. (III. 17.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 17-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1.) Előterjesztés a szerencsi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról –  
szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
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2.) Logisztikai központ kialakítása – szóbeli előterjesztés (zárt ülés) 
Előadó:  Koncz Ferenc polgármester, Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály 

vezetője  
 

3.) Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervének módosításáról  
Előadó:  dr. Barva Attila jegyző  
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság  

 
4.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról  

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

5.) Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az óvodai 
körzethatárok megállapításáról   
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

6.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 
 

7.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet  
elfogadására 
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  
 

8.) A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása  
Előadó:  Király Judit közművelődési szakreferens 
Tárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 
 
Koncz Ferenc polgármester az elfogadott napirend szerint zárt ülést rendel el. 
A zárt ülést követően a képviselő-testület 6 fővel folytatja munkáját. Koncz Ferenc 
polgármester távollétében dr. Egeli Zsolt alpolgármester veszi át az ülés vezetését. 
 
 
 
3. Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 

munkatervének módosításáról 
 
Előterjesztés: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2013 decemberi ülésén fogadta el idei évi munkatervét, amely szerint havi 
ütemezésben tartja üléseit előre meghatározott témákban. Azonban előre nem látható , de 
határidős feladatokból adódóan testületünk az idei évben már öt ülést tartott, sőt munkánkat 
az év elején rendkívüli üléssel kezdtük. Immár látszik, hogy a havi rendszerességgel ütemezett, 
munkatervben szereplő üléseink száma nem teszi lehetővé, hogy Önkormányzatunk minden 
előtte álló feladatnak maradéktalanul eleget tegyen, ezért többször is szükség lesz rendkívüli 
ülés tartására, illetve a munkatervben tervezett ülések napjának átszervezésére.  
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Ezen előterjesztésemben is arra teszek javaslatot, hogy a 2014. március 20-ára tervezett ülést 
egy héttel később, 2014. március 27-én, csütörtökön, délelőtt 9 órától tartsuk meg.  
A 2014. március 17-i rendkívüli ülésen megtárgyalásra kerülnek azon napirendi pontok, 
amelyben a döntés határidőhöz kötött. A munkatervben március 20-ára tervezett egyéb 
napirendi pontok pedig a március 27-i ülésre kerülnek át. A rendes testületi ülés egy héttel 
történő elhalasztásával elkerülhető, hogy a Képviselő-testület egy héten belül két ülést 
tartson, illetve nagyobb lehetősége lesz a képviselőknek arra, hogy az előterjesztések 
áttanulmányozására több időt tudjanak szakítani.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a munkatervre vonatkozó javaslatom megtárgyalását, és a módosítás elfogadását. Az 
előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja meg.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Dr. Barva Attila jegyző elmondja, a képviselő-testület az elfogadott munkaterv szerint a 
2014. március 20-án ülést tartana. Annak érdekében, hogy a testület egy héten belül kétszer 
ülésezzen, javasolja a március 20-ra tervezett ülés egy héttel későbbi, 2014. március 27-én 
történő megtartását. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottságok 
véleményét. 
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag támogatta a munkaterv módosítását. 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, bizottsága nem volt 
határozatképes, az előterjesztést nem tárgyalták. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének 
módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy a 215/2013. (XII.19.) Öt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
A 2014. március 20-ai munkatervben szereplő ülés 2014. március 27-én, csütörtökön 9 órától 
kerül megtartásra.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket határidőben tájékoztassa a 
módosításról, és a testület döntésének megfelelően gondoskodjon az ülés előkészítéséről.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 
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SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
56/2014. (III.17.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének 
módosítása  
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy a 215/2013. (XII.19.) Öt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
A 2014. március 20-ai munkatervben szereplő ülés 2014. március 27-én, csütörtökön 9 órától 
kerül megtartásra.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az érintetteket határidőben tájékoztassa a 
módosításról, és a testület döntésének megfelelően gondoskodjon az ülés előkészítéséről.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 
 
 
4. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében 
a fenntartó dönt az óvodai általános felvételi időpontjáról.  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.  
A beiratkozás idejéről a fenntartó harminc nappal korábban köteles közleményt vagy 
hirdetményt közzétenni a saját honlapján, vagy a helyben szokásos módon. 
 
Az óvodába a gyermek hároméves korától vehető fel, valamint felveheti az óvoda azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 
 
Az óvodáskorú gyermekek 2014/2015-ös nevelési évre történő beíratásának időpontját – a 
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetőjével történt egyeztetés alapján – az alábbiak szerint 
javaslom meghirdetni: 

 

Ideje: 2014. május 5-9. (hétfőtől péntekig) 
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A Gyárkerti óvodaépületbe beiratkozni szándékozóknak:  
május 5-6. (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra között 
Helye: Gyárkerti óvodaépület, Szerencs, Rákóczi út 128. 

 
A Napsugár és az ondi óvodaépületben beiratkozni szándékozóknak:  

május 7-8. (szerda-csütörtök) 8.00-16.00 óra között és 
 május 9. (péntek) 8.00-12.00 között 
 Helye: Napsugár óvodaépület, Szerencs, Széchenyi utca 47. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek.  
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megkérdezi a közművelődési szakreferenst, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens nem kíván szóbeli előterjesztést tenni, elmondja, 
törvényi kötelezettségének tesz eleget a testület az óvodai beiratkozások meghatározásával.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerencsi óvodáskorú gyermekek 
beiratkozásának időpontjáról szóló polgármesteri előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a 2014/2015-ös nevelési évre a Szerencsi Óvoda és Bölcsődébe történő 
óvodai beiratkozás időpontját és helyét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A Gyárkerti óvodaépületbe beiratkozni szándékozóknak:  

május 5-6. (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra között 
Helye: Gyárkerti óvodaépület, Szerencs, Rákóczi út 128. 

 
A Napsugár és az ondi óvodaépületben beiratkozni szándékozóknak:  

május 7-8. (szerda-csütörtök) 8.00-16.00 óra között és 
 május 9. (péntek) 8.00-12.00 között 
 Helye: Napsugár óvodaépület, Szerencs, Széchenyi utca 47. 
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A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy fentiekről a város lakosságát a helyben szokásos 
módon tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő: 2014. április 5. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
57/2014. (III.17.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerencsi óvodáskorú gyermekek 
beiratkozásának időpontjáról szóló polgármesteri előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a 2014/2015-ös nevelési évre a Szerencsi Óvoda és Bölcsődébe történő 
óvodai beiratkozás időpontját és helyét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A Gyárkerti óvodaépületbe beiratkozni szándékozóknak:  

május 5-6. (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra között 
Helye: Gyárkerti óvodaépület, Szerencs, Rákóczi út 128. 

 
A Napsugár és az ondi óvodaépületben beiratkozni szándékozóknak:  

május 7-8. (szerda-csütörtök) 8.00-16.00 óra között és 
 május 9. (péntek) 8.00-12.00 között 
 Helye: Napsugár óvodaépület, Szerencs, Széchenyi utca 47. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy fentiekről a város lakosságát a helyben szokásos 
módon tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő: 2014. április 5. 
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5. Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az 
óvodai körzethatárok megállapításáról 

 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Törvény) 49. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A fenti paragrafus (4) bekezdés szerint 
az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  
 
Óvodai csoportok száma 
 
A Törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 
A Törvény 2013. szeptember 1-től hatályos 4. sz. melléklete határozza meg az óvodai 
csoportokba felvehető gyermekek számát, előírja a minimális, a maximális és az átlag 
csoportlétszámot is.  

Minimális létszám:   13 fő 
Maximális létszám:  25 fő 
Az óvodai átlaglétszám:  20 fő 

A 2014. augusztus 31-ig óvodáskorúvá váló (harmadik életévület betöltő) gyermekek számát 
figyelmbe véve, a 2014/2015-ös tanévben nem szükséges újabb csoport indítása a Szerencsi 
Óvoda és Bölcsőde intézményben. 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Szerencsi Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportok 
száma továbbra is 13 legyen az alábbi megosztásban: 

- Napsugár óvodaépület: 6 csoport 
- Gyárkerti óvodaépület: 6 csoport 
- Ondi óvodaépület: 1 csoport 

 
Óvodai körzethatárok 
Az óvodai körzethatárok kialakításánál figyelembe kell venni az egyes utcákban élő, 
óvodáskorúvá váló gyermekek számát, amelyet a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban vezetett 
lakcímnyílvántartásból kértünk le. 
A szülők és az óvoda közötti rugalmas együttműködésnek köszönhetően a körzethatáron kívüli 
gyermek felvételére is lehetőség van, és az a tapasztalat, hogy a szerencsi gyerekeket mindig 
fel tudják venni abba az óvodába, ahová a szülő szeretné beírtani – körzethatártól függetlenül 
is.  
Az óvodai körzethatárok megállapítását az óvodavezető javaslata alapján az alábbiak szerint 
terjesztem elő elfogadásra: 
 
Napsugár óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 
Alsópincesor Fery Antal utca Kölcsey utca Radnóti utca 
Árpád utca Gárdonyi Géza utca Lajos köz Sallai utca 
Árpádhegy utca Határ utca Laktanya utca Ságvári utca 
Bakó József utca Határ köz Landler Jenő utca Szabadság utca 
Bartók Béla utca Határőr utca Mikszáth Kálmán u. Széchenyi köz 
Béke utca Hegy utca Molnár István utca Széchenyi utca 
Bekecsi utca Hidegvölgy utca Monoki utca Szemere Bertalan u. 
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Bényei utca Hivatal köz Móra Ferenc utca Szilas A. Pál utca 
Bors Kálmán utca Hunyadi utca Móricz Zsigmond u. Szűk utca 
Corvin Ottó utca Hunyadi köz Ondi út Tatay Zoltán utca 
Csokonai utca Huszárvár utca Petőfi utca Temető köz 
Előhegy utca Kárpát utca Petrikovits László u. Váci Mihály utca 
Erdei Ferenc utca Késmárk utca Példánykert köz Vajda János utca 
Erzsébet tér Kisvásártér utca Példánykert utca Veres Péter utca 
Erzsébet utca Kossuth köz Pince köz Vörösmarty utca 
Felsőkert utca Kossuth utca Pincemester utca  
Felsőpincesor Kossuth tér Posta utca  
Fenyves utca Kórház köz Rakodó köz  
 
 
Ondi óvodaépület: 
Ond település teljes közigazgatási területe (Fő út, Kossuth út, Monoki út, Petőfi út, Széchenyi 
út, Jókai út, Görgey út, Ady E. út, Hunyadi út). 
 
Gyárkerti óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 
 
Arad utca Dózsa György utca Kilián György utca Nyár utca 
Ady Endre utca Eperjes utca Kilián tér Pozsonyi utca 
Alkotmány utca Fürst Sándor utca Kinizsi Pál utca Rákóczi út  
Alkotmány köz Gépállomás utca Kolozsvári utca Rákóczi Zs. tér 
Arany János utca Gyár út Lipták János utca Rózsa utca 
Bajcsy-Zsilinszky u. Hámán Kató utca Lipták János köz Szegfű utca 
Bástya utca Igló utca Lőcse utca Takta utca 
Bástya köz Jókai utca Magyar utca Táncsics Mihály utca 
Bethlen Gábor utca József Attila utca Malom utca Tavasz utca 
Bocskai utca Kandó Kálmán utca Malom tanya Zrínyi utca 
Csalogány utca Kállai Éva utca MÁV telep  
Csalogány köz Kassa utca Nagyvárad út   
Dobó Katica utca Kazinczy utca Nagyvárad köz  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek.  
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megkérdezi az előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést, 
elmondja, az elmúlt évhez hasonlóan idén is 13 óvodai csoportot terveznek indítani, továbbá a 
körzethatárok tekintetében sem történt változás. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
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Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 
Tárgy: A 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának és az óvodai 

körzethatároknak a megállapítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) Óvodai csoportok száma 
A Képviselő-testület a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményben 13 óvodai csoport indítását 
hagyja jóvá a 2014/2015-es nevelési évre az alábbi bontásban: 

- Napsugár óvodaépület: 6 csoport 
- Gyárkerti óvodaépület: 6 csoport 
- Ondi óvodaépület: 1 csoport 

 
2) Óvodai körzethatárok megállapítása 
A Képviselő-testület a 2014/2015-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az a 
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde óvodaépületeinek felvételi körzethatárait: 
 
Napsugár óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 

Alsópincesor Fery Antal utca Kölcsey utca Radnóti utca 
Árpád utca Gárdonyi Géza utca Lajos köz Sallai utca 
Árpádhegy utca Határ utca Laktanya utca Ságvári utca 
Bakó József utca Határ köz Landler Jenő utca Szabadság utca 
Bartók Béla utca Határőr utca Mikszáth Kálmán u. Széchenyi köz 
Béke utca Hegy utca Molnár István utca Széchenyi utca 
Bekecsi utca Hidegvölgy utca Monoki utca Szemere Bertalan u. 
Bényei utca Hivatal köz Móra Ferenc utca Szilas A. Pál utca 
Bors Kálmán utca Hunyadi utca Móricz Zsigmond u. Szűk utca 
Corvin Ottó utca Hunyadi köz Ondi út Tatay Zoltán utca 
Csokonai utca Huszárvár utca Petőfi utca Temető köz 
Előhegy utca Kárpát utca Petrikovits László u. Váci Mihály utca 
Erdei Ferenc utca Késmárk utca Példánykert köz Vajda János utca 
Erzsébet tér Kisvásártér utca Példánykert utca Veres Péter utca 
Erzsébet utca Kossuth köz Pince köz Vörösmarty utca 
Felsőkert utca Kossuth utca Pincemester utca  
Felsőpincesor Kossuth tér Posta utca  
Fenyves utca Kórház köz Rakodó köz  
 
Ondi óvodaépület: 
Ond település teljes közigazgatási területe (Fő út, Kossuth út, Monoki út, Petőfi út, Széchenyi 
út, Jókai út, Görgey út, Ady E. út, Hunyadi út). 
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Gyárkerti óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 
 
Arad utca Dózsa György utca Kilián György utca Nyár utca 
Ady Endre utca Eperjes utca Kilián tér Pozsonyi utca 
Alkotmány utca Fürst Sándor utca Kinizsi Pál utca Rákóczi út  
Alkotmány köz Gépállomás utca Kolozsvári utca Rákóczi Zs. tér 
Arany János utca Gyár út Lipták János utca Rózsa utca 
Bajcsy-Zsilinszky u. Hámán Kató utca Lipták János köz Szegfű utca 
Bástya utca Igló utca Lőcse utca Takta utca 
Bástya köz Jókai utca Magyar utca Táncsics Mihály utca 
Bethlen Gábor utca József Attila utca Malom utca Tavasz utca 
Bocskai utca Kandó Kálmán utca Malom tanya Zrínyi utca 
Csalogány utca Kállai Éva utca MÁV telep  
Csalogány köz Kassa utca Nagyvárad út   
Dobó Katica utca Kazinczy utca Nagyvárad köz  
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
58/2014. (III. 17.) 
HATÁROZAT 
Tárgy: A 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának és az óvodai 

körzethatároknak a megállapítása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) Óvodai csoportok száma 
A Képviselő-testület a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményben 13 óvodai csoport indítását 
hagyja jóvá a 2014/2015-es nevelési évre az alábbi bontásban: 

- Napsugár óvodaépület: 6 csoport 
- Gyárkerti óvodaépület: 6 csoport 
- Ondi óvodaépület: 1 csoport 

 
2) Óvodai körzethatárok megállapítása 
A Képviselő-testület a 2014/2015-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az a 
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde óvodaépületeinek felvételi körzethatárait: 
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Napsugár óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 
Alsópincesor Fery Antal utca Kölcsey utca Radnóti utca 
Árpád utca Gárdonyi Géza utca Lajos köz Sallai utca 
Árpádhegy utca Határ utca Laktanya utca Ságvári utca 
Bakó József utca Határ köz Landler Jenő utca Szabadság utca 
Bartók Béla utca Határőr utca Mikszáth Kálmán u. Széchenyi köz 
Béke utca Hegy utca Molnár István utca Széchenyi utca 
Bekecsi utca Hidegvölgy utca Monoki utca Szemere Bertalan u. 
Bényei utca Hivatal köz Móra Ferenc utca Szilas A. Pál utca 
Bors Kálmán utca Hunyadi utca Móricz Zsigmond u. Szűk utca 
Corvin Ottó utca Hunyadi köz Ondi út Tatay Zoltán utca 
Csokonai utca Huszárvár utca Petőfi utca Temető köz 
Előhegy utca Kárpát utca Petrikovits László u. Váci Mihály utca 
Erdei Ferenc utca Késmárk utca Példánykert köz Vajda János utca 
Erzsébet tér Kisvásártér utca Példánykert utca Veres Péter utca 
Erzsébet utca Kossuth köz Pince köz Vörösmarty utca 
Felsőkert utca Kossuth utca Pincemester utca  
Felsőpincesor Kossuth tér Posta utca  
Fenyves utca Kórház köz Rakodó köz  
 
 
Ondi óvodaépület: 
Ond település teljes közigazgatási területe (Fő út, Kossuth út, Monoki út, Petőfi út, Széchenyi 
út, Jókai út, Görgey út, Ady E. út, Hunyadi út). 
 
Gyárkerti óvodaépület felvételi körzete a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan: 
Arad utca Dózsa György utca Kilián György utca Nyár utca 
Ady Endre utca Eperjes utca Kilián tér Pozsonyi utca 
Alkotmány utca Fürst Sándor utca Kinizsi Pál utca Rákóczi út  
Alkotmány köz Gépállomás utca Kolozsvári utca Rákóczi Zs. tér 
Arany János utca Gyár út Lipták János utca Rózsa utca 
Bajcsy-Zsilinszky u. Hámán Kató utca Lipták János köz Szegfű utca 
Bástya utca Igló utca Lőcse utca Takta utca 
Bástya köz Jókai utca Magyar utca Táncsics Mihály utca 
Bethlen Gábor utca József Attila utca Malom utca Tavasz utca 
Bocskai utca Kandó Kálmán utca Malom tanya Zrínyi utca 
Csalogány utca Kállai Éva utca MÁV telep  
Csalogány köz Kassa utca Nagyvárad út   
Dobó Katica utca Kazinczy utca Nagyvárad köz  
 
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő:  2014. szeptember 1. 
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6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális 
intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI 
rendelet 6-8. §-a lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok az általuk fenntartott közművelődési 
intézmények technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására 
támogatást igényeljenek a központi költségvetésből.  
 

A támogatást egy, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott formanyomtatványon lehet 
igényelni. A támogatás összegét az alapján állapítják meg, hogy a tárgyévben mekkora összeg 
van tervezve az intézmény költségvetésében közművelődési eszközfejlesztésre. Vagyis minél 
többet szándékozik az önkormányzat a kulturális intézmény eszközeinek fejlesztésére fordítani, 
annál magasabb összegű további támogatásban részesülhet.  

A Szerencsi Művelődési Központ 2014. évi költségvetésében – az intézményvezetővel 
és a Pénzügyi Osztállyal egyeztetve – a közművelődési intézményegységnél bruttó 1.000 EFt 
került betervezésre technikai beszerzésre, eszközfejlesztésre. Mivel az önkormányzat 
költségvetésében nincs külön soron megnevezve az eszközfejlesztésre tervezett összeg, ezért az 
önkormányzat határozatát szükséges csatolni az igénylés mellé. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a közművelődési szakreferenst az előterjesztés 
ismertetésére. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens elmondja, az igénylés benyújtásának határideje 
2014. március 25. Hozzáteszi, ez egy visszatérő támogatási lehetősége a művelődési 
központnak a közművelődési feladatellátáshoz. Az igényléshez szükséges a képviselő-testület 
határozatát csatolni, amely tartalmazza, milyen összeget terveznek az idén közművelődési 
eszközök fejlesztésre. Megjegyzi, a város 2014. évi költségvetésében az intézménynél 1 
millió forint van betervezve eszközfejlesztésre, hang- és fény-, valamint egyéb technikai 
felszerelésekre. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megnyitja a napirend vitáját. 
 
Dr. Bobkó Géza képviselő örül annak, hogy plusz forrásokhoz juthat az intézmény, amellyel 
további eszközöket tud beszerezni. Támogatja az igénylés benyújtását. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondja, támogatás igényléséről van szó, ez költségvetésen 
kívüli plusz forrás bevonásáról szól. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot.  
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Döntési javaslat:  
 
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a támogatás 
megigénylésével.  
A Szerencsi Művelődési Központ 2014. évi költségvetésében a közművelődési 
intézményegységnél bruttó 1.000 EFt került betervezésre a technikai, műszaki 
eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására. 
 
A Képviselő-testület utasítja  

- a Pénzügyi Osztály vezetőjét és a közművelődési szakreferenst, hogy a támogatás 
igényléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, 

- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatóját, hogy a betervezett összegből és az 
elnyert támogatásból a fejlesztést hajtsa végre. 

 
Határidő:  igénylés benyújtása: 2014. március 25. 

támogatás felhasználása: 2014. december 31. 
 

Felelős:  Pénzügyi Osztály vezetője, közművelődési szakreferens, 
SZMK igazgatója 

 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
59/2014. (III.17.) Öt.  
HATÁROZAT 
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a támogatás 
megigénylésével.  
A Szerencsi Művelődési Központ 2014. évi költségvetésében a közművelődési 
intézményegységnél bruttó 1.000 EFt került betervezésre a technikai, műszaki 
eszközállomány, berendezési tárgyak gyarapítására. 
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A Képviselő-testület utasítja  
- a Pénzügyi Osztály vezetőjét és a közművelődési szakreferenst, hogy a támogatás 

igényléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, 
- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatóját, hogy a betervezett összegből és az 

elnyert támogatásból a fejlesztést hajtsa végre. 
 
Határidő:  igénylés benyújtása: 2014. március 25. 

támogatás felhasználása: 2014. december 31. 
 

Felelős:  Pénzügyi Osztály vezetője, közművelődési szakreferens, 
SZMK igazgatója 

 
 
7. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet elfogadására 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: kulturális törvény) 76. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  
A 77. § alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján rendeletben határozza meg, hogy a kulturális törvény 76. §-ban felsoroltakból mit, 
milyen formában, módon és mértékben lát el.  
 
A 76. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat közművelődési feladatellátásának formái 
különösen:  

a)  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése,  

b)  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,  

c)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása,  

d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása,  

e)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése,  

f)  a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,  
g)  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,  
h)  egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.  
i)  a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.  
 
Szerencs Város Önkormányzata a fenti törvényi hivatkozások alapján 2002-ben alkotott első 
ízben helyi rendeletet a közművelődési szabályozásáról, majd 2006-ban a korábbit hatályon 
kívül helyezve, új rendeletet fogadott el. Mindkét korábbi rendeletben szerepeltek – többek 
között – az önkormányzat által vállalt feladatok, valamint a feladatellátásban érintett 
önkormányzati és nem önkormányzati intézmények, szervezetek. 
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Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások, az oktatási-kulturális 
intézményrendszer országos és helyi átalakítása, új kulturális intézmény alapítása, 
önkormányzati fenntartásba vétele, valamint a civil szereplők aktivizálódása indokolja, hogy 
Szerencs Város Önkormányzata ne csak felülvizsgálja és módosítsa, hanem a korábbi 
rendeletet hatályon kívül helyezve új közművelődési rendeletet alkosson. 
 
A rendelet-tervezet társadalmi véleményezése a Képviselő-testület szervezeti felépítésének és 
működésének szabályairól szóló 10/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 8/A. § alapján 
biztosított. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjenek.  
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri az előadót az előterjesztés ismertetésére. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens elmondja, az önkormányzat jelenleg is 
rendelkezik közművelődési rendelettel, amely 2006-tól van hatályban. A közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázathoz csatolni szükséges a hatályos rendeletet, és mivel az utóbbi 
időszakban több változás is történt, többek között az intézményhálózatban, az oktatási 
intézmények állami fenntartásba kerültek át, a rendelet több pontját módosítani kellett volna, 
ezért új rendelet alkotását javasolja. Koncepciójában, alapmegfogalmazásaiban nem módosult 
a rendelet, ugyanazokat a feladatokat vállalja az önkormányzat a közművelődési törvény 
szerint, mint ami korábban is fel volt sorolva. Újdonság, a rendeletben nevesítésre került, 
hogy a civil szervezetek számára van egy pályázati forrása az önkormányzatnak. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014.(……) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 
Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1) 
pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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A közművelődési rendelet célja 
 

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy Szerencs város polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi 
hagyományok és sajátosságok figyelembe vételével meghatározza az önkormányzat 
közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finnaszírozásának formáját és mértékét. 
 

2. § 
 

Az önkormányzat elismeri, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a 
közművelődés támogatása közcél. Szerencs város minden polgárának joga van a kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.  
 

3.§ 
 

A rendelet kiemelt céljai:  
(1) Szerencs város és környezete természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 
közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása. 
(2) A város közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, új értékek 
létrehozása, a helyi értékeket védő összefogások ösztönzése. 
(3) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetése, az ünnepek kultúrájának 
fejlesztése. 
(4) A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának 
elősegítése. 
(5) A speciális népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, az esélyegyenlőség 
biztosítása. 
(6) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. 
(7) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. 
(8) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
(9) Partneri kapcsolat kiépítése a városkörnyéki településekkel, Szerencs járási központi 
funkciójának erősítése.  
(10) Testvérvárosi kapcsolatok bővítése, kiszélesítése a kultúra segítségével. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

4. § 
 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési feladatokat 
ellátó intézményekre, azok alkalmazottaira, valamint a közművelődési feladatok ellátásában 
részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre. 
 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

5.§ 
 

(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. Formái: 
a)  saját szervezésű szakképző tanfolyamok, képzések, szakkörök,  
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b) helyiség biztosítása külső képző szervek átképző, szakképző tanfolyamai, bemutatói 
működtetéséhez, 

c)  az ifjúság kreativitásának elősegítése, régi korok mesterségeinek megismertetése, 
d)  kedvezményes díjú internethozzáférési lehetőség biztosítása, az internet bárki számára 

elérhetővé tétele, internethasználati képzések az alapoktól, 
e)  felnőttképzés működtetése. 
 
(2) Szerencs környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, jeles személyiségeinek, 
speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, 
közmegbecsülésének növelése. Formái: 
a)  a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók rendezése, 
b)  helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, 
c)  helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele, 
d)  a nagy hagyományokkal bíró művelődési és alkotó közösségek fenntartása, támogatása, 
e)  a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új hagyományok megalapozása, 
f) az alkotó- és előadóművészet, a kulturális közélet jeles helyi személyiségeinek, 

közösségeinek elismerése helyi díjak, kitüntetések adományozásával. 
 
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
Formái: 
a)  színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, népművészeti hagyományőrző alkalmak, 

kiállítások szervezése, 
b)  az állami, nemzeti és város ünnepek, gyásznapok, emléknapok, évfordulók méltóságteljes 

és bárki számára elérhető módon történő megünneplése,  
c)  a helyi nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezéseinek szakmai és infrastrukturális 

támogatása, segítségnyújtás rendezvényeik szervezéséhez. 
 
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
Formái: 
a)  ismeretterjesztő előadások, bemutatók, kiállítások szervezése, külső szervek ilyen témájú 

kezdeményezéseinek helyszín biztosítása,   
b) amatőr alkotó közösségek munkájának segítése helyiség és anyagi támogatás 

biztosításával, kiállítási, bemutatkozási lehetőség szervezésével. 
 
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése. Formái: 
a)  közösségi tér biztosítása a civil szervezetek rendezvényeihez, 
b)  közösségi rendezvények szervezése, 
c)  a polgárok önkéntes, öntevékeny szerveződéseinek felkutatása, támogatása, 
d) a városi kulturális, közéleti információk közzététele a helyi média és az internet 

segítségével. 
 
(6) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Formái: 
a)  Szerencs nemzetközi kapcsolatai fejlődésének elősegítése a kultúra eszközeivel, 
b)  gyakorlati kulturális együttműködés a testvérvárosokkal, kölcsönös látogatások, 

fellépések, szereplések szervezése, biztosítása. 
 
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Formái: 
a)  a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet biztosítása, 
b)  közművelődési feladatokat ellátó intézmények fenntartása, 
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c)  széles körű szórakozási lehetőség biztosítása a város minden korosztályának, 
d)  a kultúraközvetítéshez infrastruktúra és szakképzett munkaerő biztosítása. 
 
(8) A lakosság kreativitásának, amatőr művészek alkotókedvének, tehetségének gondozása: 
esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közönség formálása, kiemelkedő tehetségek, 
alkotó közösségek közismertté tétele. Formái: 
a)  műkedvelő csoportok befogadása, működtetése, 
b)  bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezés, 
c)  az oktatási intézményekben és azon kívül folytatott művészeti képzés támogatása, 
d)  öntevékeny művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség biztosítása. 
 
9) Járási központi szerepből eredő feladat: a városkörnyéki települések közművelődési 
tevékenységének szakmai-módszertani segítése. 
 
10) A települési könyvtár, valamint a helyi muzeális gyűjtemények közművelődési 
tevékenységének támogatása. 
 
 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

6. § 
 

(1) Szerencs Város Önkormányzata az 5. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása 
érdekében  
a) közművelődési intézményt tart fenn, közösségi színtereket biztosít, 
b) koordinálja a városban zajló közművelődési tevékenységet, 
c) kapcsolatot tart az állami, egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel, egyéb 
városi intézményekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. 
 
(2) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 
működtetett Szerencsi Művelődési Központ elnevezésű költségvetési intézmény látja el. 
 
(3) Alapfeladatán felül közművelődési tevékenységet is ellát a városi könyvtár, mely a 
Szerencsi Művelődési Központ intézményegysége, valamint önálló költségvetési szervként a 
Zempléni Múzeum és tagintézménye a Szerencsi Cukormúzeum. 
 
(4) Az intézmények a feladatok szakszerű ellátása érdekében a jogszabályokban előírt 
képesítési feltételeknek megfelelő szakembereket foglalkoztatnak. 
 
(5) Az Önkormányzat igényli és elősegíti a nem önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények, a városban működő szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek, valamint a 
kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését a helyi közművelődési 
feladatok ellátásában. 
 
 

A helyi közművelődés finanszírozása 
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatellásának forrásai: 
a) a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, 
b) a központi költségvetési forrásból pályázaton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, 
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c) az elkülönített állami pénzalapokból, alapítányoktól, egyéb szervezetektől elnyerhető 
támogatások, 
d) önkormányzati saját bevétel, 
e) költségvetési intézmények saját bevételei, 
f) egyéb támogatások, szponzoráció. 
 
(2) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a közművelődési feladatok ellátásának 
forrásait. Az éves költségvetés elkészítésénél érvényesíti az érdekeltségnövelő, valamint a 
feladatfinanszírozási támogatásokról szóló jogszabályokban foglaltakat. 
 
(3) Az Önkormányzat a Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 
támogatására pályázati lehetőséget működtet önkormányzati rendeletében meghatározottak 
szerint, melyre a kulturális tevékenységet ellátó civil szervezetek is pályázhatnak.  
 
(4) A (3) bekezdés szerinti pályázaton kívül a közművelődési, kulturális célú tevékenységük 
támogatása érdekében a civil szervezetek egyedi támogatási igénnyel fordulhatnak a 
képviselő-testülethez, amely határozatban dönt a támogatás megítéléséről. 
 
 

A helyi közművelődés igazgatása 
 

8. § 
 
(1) A közművelődés helyi irányítását az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai, a 
polgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatalnak a mindenkor hatályos szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott osztálya vagy szakmai felelőse látja el az országos 
és helyi jogszabályok alapján. 
(2) A közművelődési feladatokat ellátó intézmények vezetői az intézmény éves munkatervét 
minden évben a februári testületi ülésen terjesztik be a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
(3) Az intézményvezetők legalább évente egyszer beszámolnak az intézményük munkájáról a 
képviselő-testületnek. 
 
 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 
 

9. § 
 
Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 
érdekében kapcsolatot tart és együttműködik: 
a) a város területén működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekkel, 
b) a szerencsi székhellyel működő, kulturális feladatokat is felvállaló civil szervezetekkel, 
c) a városban kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
d) a történelmi egyházakkal, 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
f) a megyei és országos szakmai szervekkel, 
g) a kulturális rendezvények szervezésében szerepet vállaló magánszemélyekkel, 
önkéntesekkel, 
h) testvérvárosok önkormányzataival, kulturális és művészeti intézményeivel. 
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Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 14/2006. (V. 31.) 
rendelete. 
 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   6 fő 
Szavazott:   6 fő  
Igen szavazat:  6 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2014. (III. 17.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének     32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ának 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A közművelődési rendelet célja 
 

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy Szerencs város polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi 
hagyományok és sajátosságok figyelembe vételével meghatározza az önkormányzat 
közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. 
 

2. § 
 

Az önkormányzat elismeri, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a 
közművelődés támogatása közcél. Szerencs város minden polgárának joga van a kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.  
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3.§ 
 

A rendelet kiemelt céljai:  
(1) Szerencs város és környezete természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 

közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása. 
(2) A város közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, új értékek 

létrehozása, a helyi értékeket védő összefogások ösztönzése. 
(3) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetése, az ünnepek kultúrájának 

fejlesztése. 
(4) A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának 

elősegítése. 
(5) A speciális népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, az esélyegyenlőség 

biztosítása. 
(6) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. 
(7) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. 
(8) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
(9) Partneri kapcsolat kiépítése a városkörnyéki településekkel, Szerencs járási központi 

funkciójának erősítése.  
(10) Testvérvárosi kapcsolatok bővítése, kiszélesítése a kultúra segítségével. 
 

A rendelet hatálya 
 

4. § 
 

Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési feladatokat 
ellátó intézményekre, azok alkalmazottaira, valamint a közművelődési feladatok ellátásában 
részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre. 
 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

5.§ 
 

(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. Formái: 

a) saját szervezésű szakképző tanfolyamok, képzések, szakkörök,  
b) helyiség biztosítása külső képző szervek átképző, szakképző tanfolyamai, bemutatói 

működtetéséhez, 
c) az ifjúság kreativitásának elősegítése, régi korok mesterségeinek megismertetése, 
d) kedvezményes díjú internethozzáférési lehetőség biztosítása, az internet bárki számára 

elérhetővé tétele, internethasználati képzések az alapoktól, 
e) felnőttképzés működtetése. 

 
(2) Szerencs környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, jeles 
személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek 
bemutatása, értékelése, közmegbecsülésének növelése. Formái: 

a) a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók rendezése, 
b) helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, 
c) helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele, 
d) a nagy hagyományokkal bíró művelődési és alkotó közösségek fenntartása, támogatása, 
e) a már meglévő kulturális hagyományok bővítése, új hagyományok megalapozása, 
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f) az alkotó- és előadóművészet, a kulturális közélet jeles helyi személyiségeinek, 
közösségeinek elismerése helyi díjak, kitüntetések adományozásával. 

 
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
Formái: 
a) színházi előadások, előadóestek, hangversenyek, népművészeti hagyományőrző 

alkalmak, kiállítások szervezése, 
b) az állami, nemzeti és város ünnepek, gyásznapok, emléknapok, évfordulók méltóságteljes 

és bárki számára elérhető módon történő megünneplése,  
c) a helyi nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezéseinek szakmai és infrastrukturális 

támogatása, segítségnyújtás rendezvényeik szervezéséhez. 
 
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
Formái: 
a) ismeretterjesztő előadások, bemutatók, kiállítások szervezése, külső szervek ilyen témájú 

kezdeményezéseinek helyszín biztosítása,   
b) amatőr alkotó közösségek munkájának segítése helyiség és anyagi támogatás 

biztosításával, kiállítási, bemutatkozási lehetőség szervezésével. 
 
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. Formái: 
a) közösségi tér biztosítása a civil szervezetek rendezvényeihez, 
b) közösségi rendezvények szervezése, 
c) a polgárok önkéntes, öntevékeny szerveződéseinek felkutatása, támogatása, 
d) a városi kulturális, közéleti információk közzététele a helyi média és az internet 

segítségével. 
 
(6) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. Formái: 
a) Szerencs nemzetközi kapcsolatai fejlődésének elősegítése a kultúra eszközeivel, 
b) gyakorlati kulturális együttműködés a testvérvárosokkal, kölcsönös látogatások, 

fellépések, szereplések szervezése, biztosítása. 
 
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Formái: 
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet biztosítása, 
b) közművelődési feladatokat ellátó intézmények fenntartása, 
c) széles körű szórakozási lehetőség biztosítása a város minden korosztályának, 
d) a kultúraközvetítéshez infrastruktúra és szakképzett munkaerő biztosítása. 

 
(8) A lakosság kreativitásának, amatőr művészek alkotókedvének, tehetségének gondozása: 

esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közönség formálása, kiemelkedő 
tehetségek, alkotó közösségek közismertté tétele. Formái: 

a) műkedvelő csoportok befogadása, működtetése, 
b) bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezés, 
c) az oktatási intézményekben és azon kívül folytatott művészeti képzés támogatása, 
d) öntevékeny művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőség biztosítása. 

 
9) Járási központi szerepből eredő feladat: a városkörnyéki települések közművelődési 

tevékenységének szakmai-módszertani segítése. 
 
10) A települési könyvtár, valamint a helyi muzeális gyűjtemények közművelődési 

tevékenységének támogatása. 
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A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

6. § 
 

(1) Szerencs Város Önkormányzata az 5. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása 
érdekében  

a) közművelődési intézményt tart fenn, közösségi színtereket biztosít, 
b) koordinálja a városban zajló közművelődési tevékenységet, 
c) kapcsolatot tart az állami, egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel, egyéb 

városi intézményekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. 
 
(2) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 

működtetett Szerencsi Művelődési Központ elnevezésű költségvetési intézmény látja el. 
(3) Alapfeladatán felül közművelődési tevékenységet is ellát a városi könyvtár, mely a 

Szerencsi Művelődési Központ intézményegysége, valamint önálló költségvetési szervként 
a Zempléni Múzeum és tagintézménye a Szerencsi Cukormúzeum. 

 
(4) Az intézmények a feladatok szakszerű ellátása érdekében a jogszabályokban előírt 

képesítési feltételeknek megfelelő szakembereket foglalkoztatnak. 
 
(5) Az Önkormányzat igényli és elősegíti a nem önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmények, a városban működő szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek, valamint 
a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését a helyi 
közművelődési feladatok ellátásában. 

 
 

A helyi közművelődés finanszírozása 
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának forrásai: 
a) a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, 
b) a központi költségvetési forrásból pályázaton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, 
c) az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványoktól, egyéb szervezetektől elnyerhető 

támogatások, 
d) önkormányzati saját bevétel, 
e) költségvetési intézmények saját bevételei, 
f) egyéb támogatások, szponzoráció. 

 
(2) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a közművelődési feladatok ellátásának 

forrásait. Az éves költségvetés elkészítésénél érvényesíti az érdekeltségnövelő, valamint a 
feladatfinanszírozási támogatásokról szóló jogszabályokban foglaltakat. 

 
(3) Az Önkormányzat a Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek 

támogatására pályázati lehetőséget működtet önkormányzati rendeletében 
meghatározottak szerint, melyre a kulturális tevékenységet ellátó civil szervezetek is 
pályázhatnak.  

 
(4) A (3) bekezdés szerinti pályázaton kívül a közművelődési, kulturális célú tevékenységük 

támogatása érdekében a civil szervezetek egyedi támogatási igénnyel fordulhatnak a 
képviselő-testülethez, amely határozatban dönt a támogatás megítéléséről. 
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A helyi közművelődés igazgatása 
 

8. § 
 
(1) A közművelődés helyi irányítását az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai, a 

polgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatalnak a mindenkor hatályos 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott osztálya vagy szakmai felelőse látja 
el az országos és helyi jogszabályok alapján. 

 
(2) A közművelődési feladatokat ellátó intézmények vezetői az intézmény éves munkatervét 

minden évben a februári testületi ülésen terjesztik be a képviselő-testület elé 
jóváhagyásra. 

 
(3) Az intézményvezetők legalább évente egyszer beszámolnak az intézményük munkájáról a 

képviselő-testületnek. 
 
 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 
 

9. § 
 
Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 
érdekében kapcsolatot tart és együttműködik: 
a) a város területén működő önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményekkel, 
b) a szerencsi székhellyel működő, kulturális feladatokat is felvállaló civil szervezetekkel, 
c) a városban kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
d) a történelmi egyházakkal, 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
f) a megyei és országos szakmai szervekkel, 
g) a kulturális rendezvények szervezésében szerepet vállaló magánszemélyekkel, 

önkéntesekkel, 
h) testvérvárosok önkormányzataival, kulturális és művészeti intézményeivel. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 14/2006. (V. 31.) 
rendelete. 
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8. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 
 

Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
fenntartó határozza meg az óvoda nyitvatartási idejét, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése szerint a fenntartó 
hagyja jóvá a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét. 
 
A korábbi évek tapasztalata alapján a nyári időszakban csökken a gyermek száma az 
óvodában és a bölcsődében, így költséghatékonyabb ügyeleti rendet fenntartani, mint 
valamennyi óvodaépületet nyitva tartani. Ezen felül a takaírtási, karbantartási feladatok és a 
gondozók és óvodapedagógusok szabadságának kiadása miatt is indokolt a szerencsi 
óvodaépületek és bölcsőde nyári zárva tartása. 
 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetőjével történt egyeztetés alapján az alábbiak szerint 
történik a nyári zárva tartás, ill. ügyeleti rend megszervezése 2014-ben. 
 
Nyári zárva tartás ideje: 2014. június 16 – 2014. augusztus 22. (10 hét) 
 
2014. június 16 – 2014. július 11. (4 hét)  Ügyel: Gyárkerti óvoda 
       Zárva: Napsugár óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. július 14 – 2014. július 25. (2 hét)  Ügyel: Ondi óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Napsugár óvoda 
 
2014. július 28 – 2014. augusztus 22. (4 hét) Ügyel: Napsugár óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. június 30. – 2014. július 25. (4 hét)  Bölcsőde zárva 
 
2014. augusztus 25-től minden óvoda nyitva tart. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek.  
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja. 
 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri az előadót az előterjesztés ismertetésére. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens elmondja, a nyári időszakban az óvoda épületei 
felváltva bezárnak, arra tesz most javaslatot, hogy 2014. június 16. és augusztus 22. között 
milyen ütemben legyenek nyitva az egyes épületek.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
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Dr. Gál András képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megnyitja a napirend vitáját. 
 
(Koncz Ferenc polgármester visszajön a terembe, a testület létszáma 7 fő. Dr. Egeli Zsolt 
alpolgármester átadja az ülés vezetését Koncz Ferenc polgármesternek.) 
 
Dr. Takács István képviselő kérése, hogy az ügyeleti rend időben kerüljön kihirdetésre a 
szülők felé annak érdekében, hogy nyári programjaikat tudják ehhez igazítani. 
 
Király Judit közművelődési szakreferens elmondja, ezért tárgyalja most a képviselő-
testület, hogy legyen idejük meghirdetni a nyári zárva tartást, illetve ügyeleti rendet. 
 
Koncz Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot.  
 
Döntési javaslat:  
Tárgy: Óvodai és bölcsődei nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerencsi óvodák és bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjéről szóló polgármesteri előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületei 2014 nyarán az alábbiak szerint tartanak zárva, 
valamint tartanak ügyeletet: 
 
Nyári zárva tartás ideje: 2014. június 16 – 2014. augusztus 22. (10 hét) 
 
2014. június 16 – 2014. július 11. (4 hét)  Ügyel: Gyárkerti óvoda 
       Zárva: Napsugár óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. július 14 – 2014. július 25. (2 hét)  Ügyel: Ondi óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Napsugár óvoda 
 
2014. július 28 – 2014. augusztus 22. (4 hét) Ügyel: Napsugár óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. június 30. – 2014. július 25. (4 hét)  Bölcsőde zárva 
 
2014. augusztus 25-től minden óvoda nyitva tart. 
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő: folyamatos 
 
SZAVAZÁS 
Képviselők száma:  9 fő 
Jelen van:   7 fő 
Szavazott:   7 fő  
Igen szavazat:  7 
Nem szavazat:  0 
Tartózkodás:   0  
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza: 
 
60/2014. (III.17.) Öt.  
HATÁROZAT  
Tárgy: Óvodai és bölcsődei nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerencsi óvodák és bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjéről szóló polgármesteri előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületei 2014 nyarán az alábbiak szerint tartanak zárva, 
valamint tartanak ügyeletet: 
 
Nyári zárva tartás ideje: 2014. június 16 – 2014. augusztus 22. (10 hét) 
 
2014. június 16 – 2014. július 11. (4 hét)  Ügyel: Gyárkerti óvoda 
       Zárva: Napsugár óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. július 14 – 2014. július 25. (2 hét)  Ügyel: Ondi óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Napsugár óvoda 
 
2014. július 28 – 2014. augusztus 22. (4 hét) Ügyel: Napsugár óvoda 
       Zárva: Gyárkerti óvoda, Ondi óvoda 
 
2014. június 30. – 2014. július 25. (4 hét)  Bölcsőde zárva 
 
2014. augusztus 25-től minden óvoda nyitva tart. 
 
Felelős: jegyző, óvodavezető 
Határidő: folyamatos 
                                                                     
Koncz Ferenc polgármester megköszöni az aktív részvételt, további napirendi pont 
hiányában az ülést berekeszti.  
 
Megtárgyalt napirendek: 

1. Előterjesztés Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervének módosításáról 

2. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról 
3. Előterjesztés a 2014/2015-es tanévben indítandó óvodai csoportok számáról az óvodai 

körzethatárok megállapításáról 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 
5. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet elfogadására 
6. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

 
K.m.f. 

 
Dr. Barva Attila sk.     Koncz Ferenc sk. 

                              jegyző                                                                  polgármester  
 

dr. Bobkó Géza sk. 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


