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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2012.  április 24-i 
n y i l v á n o s   üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme  

   Szendrő, Fő út 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
Kovácsné Kurucsó Ilona Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Beri Csaba Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 
 
A 1. napirend tárgyalásánál:  
 
Molnárné Zagraj Gyöngyi könyvvizsgáló 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő  
képviselő  jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./  Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről.  
 
       Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat hivatalánál és intézményeknél végzett belső   
      ellenőrzés tapasztalatairól.  
 
       Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
3./ Indítványok, javaslatok. 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja.  
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1. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében a 2011. évi költségvetés teljesítéséről 
szóló beszámolót tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület tagjai a 2011. évi költségvetésről szóló beszámolót, valamint az 
ehhez kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentést írásban megkapták.  
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A költségvetési beszámolót az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 
előírásainak megfelelően új szerkezetben – intézményenként készítették el a hivatal 
munkatársai . 
 
Az önkormányzat összes kiadásából  1.560.884 eFt működési célú, 204.803 eFt 
felhalmozási célú kiadás volt. 
 
A működési kiadások módosított előirányzatának összege 1.675.906 e Ft, mellyel 
szemben a teljesítés 1.560.884 e Ft, ez 93,14 %-nak felel meg. 
 
 A kiadásokból 44,6 %-ot tesznek ki a személyi jellegű juttatások,11,2 %-kal részesül 
a bérek után fizetendő közteher, 31,3 % a dologi jellegű kiadások,12,9 %-ot tesznek 
ki a különböző támogatások, segélyek, 
 
A teljesítéseket részleteiben megvizsgálva a bizottság megállapította, hogy alacsony 
a helyi adóbevételek teljesítésének aránya, nagy a kintlévőség. Különösen a 
gépjárműadó esetében  kell nagyobb hangsúlyt fektetni a behajtásra.  
Lehetőség van a gépjárművek forgalomból történő kivonására, élni kell ezzel az 
eszközzel. 
A bizottság másik fontos megállapítása, hogy oda kell figyelni az önként vállalt, 
bevételt nem nagyon eredményező tevékenységekre (pl. Teleház üzemeltetése). 
Ezeknek a tevékenységeknek a szükségességét, kihasználtságát felül kell vizsgálni 
és ha nem működtethetők gazdaságosan meg kell azokat szüntetni. 
 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A 2011. évi költségvetés szerkezete kissé eltér a korábbi évek költségvetésétől 
annyiban, hogy a működési költségeken túl jelentősen növekedtek a felhalmozási 
típusú kiadások felhasználásai. Mindez nyilván attól is függ, hogy mennyi beruházás 
van folyamatban ,illetve hogy mennyi kezdődik adott évben. A 2011. évben már 
kevesebb beruházás valósult meg, viszont ekkorra a nagyértékű beruházások 
korábban már befejeződtek vagy pedig áthúzódta, és ez torzíthat a képen.   
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Az elmúlt időszakban 2,5 milliárd forintos költségvetéssel bírt az önkormányzat , a 
mostani összeg ennél néhány százmillióval kevesebb. Talán szerencsés is, hiszen a 
beruházásokhoz önerő szükséges, melyet olyan időszakban kell kigazdálkodni, mely 
nem arról híres, hogy az önkormányzatoknak könnyű és egyszerű helyzete lenne.  
A 2011. évi költségvetés felhasználását arányaiban vizsgálva az látszik, hogy a 
bérek és a közvetlen – fenntartáshoz szükséges - dologi kiadások magasak, de 
szerepelnek az egyéb – azonban -  jóval kisebb mértékű költségek is. A helyi 
önkormányzat az  intézményeit olyan színvonalon tudja működtetni, melyre keret 
van. Ebben a tekintetben a 2012. év is nehéz lesz. Intézményenként azt lehet 
megállapítani, hogy a tervezetthez képest nagyon kirívó felhasználások nem voltak, a 
költségvetést az egész éves működés során figyelembe vették és igazodtak hozzá.  
 
Egyetért a Pénzügyi bizottság azon véleményével - minden külső körülményt is 
figyelembe véve - hogy az adó mértékének behajtása alacsony színvonalon folyik. Az 
adófizetési morál az elmúlt évben nagyon rossz volt. Bizonyos adónemek 
tekintetében, mint például a gépjármű adó, megvannak az önkormányzat lehetőségei 
a behajtásra, hiszen kezdeményezhetik a gépjármű forgalomból történő  kivonását. 
Kommunális adót viszont csak annál tudják behajtani, aki munkabérrel rendelkezik. A 
gépjárműadót nem az önkormányzat, hanem az állam veti ki és a befizetett adó 
összegének bizonyos százalékát juttatja ebből az önkormányzatnak. Tehát ha a 
behajtás nem megfelelő, az önkormányzat kevesebbet kap. Ezzel kapcsolatosan 
szigorú intézkedéseket terveznek. Az adó befizetésének határideje március 15. napja 
volt, várhatóan április végére látnak ezzel kapcsolatosan reális képet és az 
eredménytelen felszólítás után elindítják az adott gépjármű forgalomból történő 
kivonását.  
Ezúton kéri Aljegyző asszonyt, valamint a Pénzügyi irodát a gépjármű adó 
behajtásának szigorú ellenőrzésére, valamint a tényleges behajtásra. 
 
Molnárné Zagraj Gyöngyi könyvvizsgáló  
 
Szendrő Város Önkormányzatának 2011. december 31-i fordulónapra elkészített 
mérlegének, pénzforgalmi jelentés és pénzmaradvány kimutatásának vizsgálatát 
elvégezte. Az önkormányzat feladata, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó 
önkormányzati, valamint az intézményei feladatait összevontan tartalmazó, és a 
jegyző által elkészített egyszerűsített költségvetési beszámolót elkészítse, és  
könyvvizsgáló ellenjegyzésével ellátva a  Magyar Államkincstár felé  június 30-ig 
továbbítsa.  Ennek megfelelően felülvizsgálta a város 2011. évi zárszámadási 
rendelet –tervezetét, melynek megállapításairól tájékoztatja a képviselőtestületet.  
 
A vizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat 2011.évi beszámolója a 
számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezeteire vonatkozó beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2010 / XII.24./ Korm. 
rendeletben foglaltak alapján készítették el. 
 
Megállapításait tartalmazó szóbeli kiegészítése, valamint az írásos könyvvizsgálói 
jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Szaniszló János polgármester 
  
Kéri a testületi tagokat, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolót az előterjesztett 
formában fogadja el.  
 
Ezt követően a polgármester ismerteti az 2011. évi költségvetési beszámolóról 
készült rendelet-tervezetet. 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 7 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 2011. évi költségvetési 

beszámolóról szóló 4/2012. /IV. 25./ számú rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
2. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében az önkormányzat hivatalánál és 
intézményeinél végzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési 
jelentést tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület  az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végzett belső 
ellenőrzés tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést írásban előzőleg 
megkapta, annak tartalmát megismerhette.  
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
Szendrő Városi Önkormányzat vonatkozásában a Társulási Tanács 2011. évi 
ellenőrzési munkatervében négy ellenőrzés szerepelt. A Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére szeptember-december 
hónapokban került sor külsős munkaerő kapacitással. A végleges ellenőrzési jelentés 
december hónap végére elkészült. A Tűzoltóság ellenőrzésének  tapasztalatait és 
megállapításait az érintettek megismerték, a Tűzoltóság az intézkedési tervét 
elkészítette, de a Polgármester és a Jegyző számára javasolt intézkedések 
megtétele az átadás miatt már okafogyottá váltak. Bizonyos  átadással kapcsolatos 
dolgok még ma is tisztázatlanok, melynek részleteiről Polgármester úr korábban 
tájékoztatta a testületi tagokat.  
A Pénzügyi Bizottság a belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja a 
képviselőtestület számára. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzési feladatát jelenleg az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül működő revizori csoport látja el.  
A jövőben, vélhetően megszűnnek a  kistérségi társulások, így annak revizori 
csoportja helyett valamilyen más rendszerben kell szervezni ezt  a feladatot, hiszen a 
kötelezettség továbbra is fenn fog állni. 
 
A belső ellenőrök által készített jelentés tartalmazza, hogy a szervezet milyen munkát 
végzett. Az ellenőrzést elsősorban a Tűzoltóságra kérték, továbbá azon 
intézményeknél ahol a korábbi évben már végeztek ellenőrzést, most annak 
felülvizsgálatát folytatták le.  
 
A Tűzoltóságról készített jelentés elég terjedelmes anyag, a feltárt javaslatok, 
hiányok nagysága 65 valamint további 6 – jegyző és polgármester számára 
megfogalmazott - pontból áll. Igaz, hogy mivel január elsejétől a szervezet már nem 
az önkormányzati kereteken belül működik, így ezek végrehajtása is okafogyottá vált, 
de a megállapításokat a többi intézményi működtetése során hasznosítani tudják. 
 
A belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
 

46/ÖT. 2012.(IV.24) sz. Határozat 
 

              Tárgy:  2011. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés 
 

Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta  az Önkormányzat   2011.  évre 
vonatkozó éves   belső   ellenőrzési   jelentését  és  
azt  e l f o g a d j a .  

 
     Határidő:  azonnal 
    Felelős:    polgármester 
 
 
 
 
Indítványok, javaslatok 
 

- Szociális rendelet módosítása 
 

dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény módosításából eredő jogalkotási kényszer és a szendrői lakosság 
érdekének figyelembe vétele indokolja.  
Ezt követően az aljegyző ismerteti a rendelettervezet részletes indokolását, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kéri a testületi tagokat, hogy a  szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
szóló rendelettervezetet az előterjesztett formában fogadja el.  
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  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

7 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 5/2012. (IV. 25.) számú 
rendeletet a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
szóló, többször módosított 14/2005.(XII.17). rendelet módosításáról 

 
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

-  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  támogatás iránti  kérelme    
 

Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be a helyi önkormányzat 
képviselőtestületéhez, annak érdekében, hogy 2012. május 1-jén tartandó 
rendezvényüket támogassák 250 ezer forinttal. A várható kiadások alátámasztására 
részletes költségvetést állítottak össze. Ismerteti a kérelem tartalmát.  
 
Magát a rendezvényt hasznosnak tartja a Pénzügyi Bizottság, azonban pénzügyi 
támogatását nem javasolja. Ennek egyik indoka, hogy 3 évvel ezelőtt éppen 
finanszírozási problémák miatt, a városi Majális rendezvény is megszüntetésre került, 
másrészt jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a rendezvény 
támogatását.  
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
rendezvényének pénzügyi támogatását. 
 
Kalász László testület tagja 
 
Egyetért ugyan a Pénzügyi Bizottság álláspontjával, de ezek a rendezvények jók 
voltak és az elmúlt évben sem tudták támogatni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
kezdeményezését, pedig május 1-jei ünneplésük hagyományteremtő volt. Úgy 
gondolja, hogy ha nem is 250 ezer forinttal, de valamennyivel – esetleg 50 ezer 
forinttal - támogatni kellene a rendezvényt.  
 
Jósvay István testület tagja  
 
Felhívja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat figyelemét, hogy a Hagyományőrző, 
hagyományteremtő pályázat keretében – amennyiben kiírásra kerül - lehetőség van 
ilyen jellegű rendezvények támogatására.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Mivel két különböző javaslat hangzott el tárggyal kapcsolatban, kéri, hogy egyenként 
szavazzanak.  
 
Kéri Kalász László képviselő javaslatára vonatkozó szavazást.  
 
Képviselőtestület 1 igen szavazattal 6 nem szavazattal nem támogatja a Roma 
Nemzetiségi  rendezvény 50.000 forinttal történő  támogatásának  javaslatát. 
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Kéri a Pénzügyi Bizottság javaslatára vonatkozó szavazást.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal meghozza a következő 
határozatot: 
 
 

47/ÖT. 2012.(IV.24) sz. Határozat 
 
Tárgy: Roma Nemzetiségi rendezvényre támogatás kérése.  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérését -  melyben a 2012. május 
1-i nemzetiségi majális rendezéséhez kérnek pénzügyi támogatást - 
nem teljesíti.  

 
 

- Tájékoztatás a Kovács úti híd felújításával kapcsolatos munkálatokról 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékozatja a jelenlévőket és a  lakosságot, hogy a mai nappal a Kovács úti híd 
körülbelül 98 %-ban elkészült, így megnyitható a forgalom előtt is. Értelemszerűen a 
továbbiakban még szükséges az ott található építmények - hídpillér, járda stb. - 
burkolatainak elkészítése, azonban ez a forgalmat már nem fogja akadályozni. A 
munkálatok egy hetes csúszással fejeződnek be, melynek egyik oka az időjárás, 
másik, hogy a műszaki ellenőrzés kijavítandó hiányosságokat tárt fel.  
 
Ezúton megköszöni a lakosság, és az arra járók türelmét, és az esetleges 
nehézségek vállalását. Egyúttal tájékoztatja a Gát utca lakóit, hogy az utca végébe 
szállított építési és egyéb törmeléket önkormányzat – korábbi ígéretének 
megfelelően - hamarosan elszállítja, valamint a helyét megfelelő módon rendbe teszi.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 

- Tájékoztatás a tűzoltósági vagyon átadás-átvételéről  
 

Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt héten a B-A-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesével folytatott 
megbeszélést a szendrői Tűzoltóság vagyonának átadás-átvétele ügyében. 
Korábban, az átadás idején szerették volna elérni, hogy azokat az eszközöket (autó 
és vízibázis) - melyekre a képviselőtestület véleménye szerint nem lesz szüksége a 
Tűzoltóságnak a további működése során - adják át annak a hitelnek a fejében, 
melyet 2005-ben szavazott meg és adott át az akkori képviselőtestület a Tűzoltóság 
számára. Jelenleg az okozza a gondot, hogy mind az önkormányzati, mind a 
Tűzoltóság mérlege folyamatosan tartalmazza ezt az átadott és átvett 15 millió forint 
hitelt.  
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További probléma, hogy 2005. évtől erre az összegre halmozódnak a kamatok és 
egyéb költségek. Ez a költség jelenleg plusz 9 millió forint nagyságrendű . 
Személyesen közölte az igazgatóhelyettes úrral, hogy a helyi önkormányzat 
képviselőtestülete az említett állásponthoz továbbra is ragaszkodni fog, azaz a hitel 
összegére és kamataira az önkormányzat igényt tart, ezzel szemben természetesen 
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság követeléseit is figyelembe veszi. Az 
igazgatóhelyettes úr akkor véleményt nem formált, viszont ígéretet tett egy feljegyzés 
készítésére. A feljegyzés tartalmától függően új alapokra helyeződhet a tárgyalás, de 
ez a feljegyzés a testületi ülés időpontjáig nem érkezett meg.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 
 

- Társaság a szabadságjogokért  (TASZ) jogvédő szervezet felvetése a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat ügyében 

 
Simon Gábor Társaság a szabadságjogokért jogvédő szervezet munkatársa 
 
Előzetesen elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére vesznek 
részt a képviselőtestület ülésén. 
 
Tájékoztatja a T. Képviselőtestületet, hogy a Társaság a szabadságjogokért jogvédő 
szervezethez két ügyben érkezett megkeresés a szendrői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről.  
Megkeresésükben egyrészt segítségüket kérik egy ún. teleprehabilitációs pályázat 
benyújtásában, melynek kedvezményezettje egyébként a mindenkori települési 
önkormányzat. Bár a pályázat I. fordulójának határideje áprilisban lejárt, azonban 
októberben ismét lehetőség nyílik a benyújtásra. Érdeklődik, hogy egy későbbi 
testületi ülésen a képviselőtestület hajlandó–e foglalkozni a pályázat II. fordulóban 
történő benyújtásával, nyilván a Polgármesteri Hivatal apparátusán keresztül 
együttműködve a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint esetleg a TASZ 
pályázatírói tapasztalatával együtt?  
A képviselőtestület válaszától függően szeretnének megjelenni egy valamikori 
testületi ülésen és egyeztetni a pályázatról. 
 
A Nemzetiségi önkormányzat megkeresésének másik oka a települési 
önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás.  Hivatkozik a  2011. január 
1. napjával életbe lépett az új nemzetiségi törvényre, mely részletesen  szabályozza 
a nemzetiségi és a települési önkormányzat közötti kapcsolatokat, előírja 
együttműködési megállapodás megkötését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
tájékoztatása szerint ez az együttműködési megállapodás még nem köttetett meg. 
Amennyiben ez így van, azt kívánják elérni, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás kerüljön fel napirendre. 
  
Tehát a TASZ részéről beadvány nem volt a témában, ez csak egy felvetést illetve 
felhívást  kívánt ilyen módon intézni a képviselőtestület felé az együttműködésre.  
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H o z z á s z ó l á s o k  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Reagálva a TASZ munkatársa felvetései közül a teleprehabilitációval kapcsolatos 
pályázati lehetőségre elmondja, hogy az önkormányzat már regisztrált a pályázatra. 
Aki részletesebben ismeri a pályázati kiírást tudja, hogy az két részből áll, az első 
fordulóban benyújtható pályázatok határideje valóban lejárt, azonban ősszel, az 
újabb kiírás alkalmával biztosan élni fognak a lehetőséggel.  
 
A jelenlévők tájékoztatása érdekében elmondja, hogy ez a teleprehabilitációs 
pályázat eltér a korábbiaktól. Minden település más –más sajátosságokkal bír ilyen 
tekintetben. Szendrőben gyakorlatilag a jelenlegi telep mérete és lakóinak száma 
akkora, hogy óriási munkát igényelne a teljes felszámolása, és nem is biztos, hogy 
ez lehetséges. Úgy látja, hogy ezeket a helyi sajátosságokat a pályázat kiírói most 
figyelembe vették, így a jelenlegi pályázati kiírás nem is elsősorban infrastrukturális 
fejlesztést, hanem inkább felzárkóztatást, képzést, közösségi hely kialakítását, 
közösségi programok szervezését célozza.  
Tehát összefoglalva - a regisztráción túl - a hivatal pályázatokkal foglalkozó illetékes 
munkatársa már feladatul kapta a helyi sajátosságoknak megfelelő pályázati célok 
keresését. A képviselőtestületnek még nem volt lehetősége részletesen tárgyalnia a 
kérdést, de erre mindenképpen sort kerítenek a második fordulós benyújtás 
alkalmával, ahol természetesen lehetőség lesz a TASZ képviselőinek részvételére is. 
Kéri, hogy a továbbiakban vegyék fel a kapcsolatot a Hivatal illetékes munkatársával. 
Az együttműködési megállapodással kapcsolatos felvetésre Aljegyző Asszony 
válaszol. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Simon Gábor felvetésére válaszolva elmondja, hogy a Képviselőtestület és a 
Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évben megkötötte az együttműködési 
megállapodást. A nemzetiségi törvény alapján szükséges ennek felülvizsgálata, 
melynek azonban  végső határideje június 01. Nem kívánják ugyan a felülvizsgálatot 
elhúzni az említett határidőig, azonban figyelembe kell venni, hogy jogszabályi és 
egyéb változások miatt olyan feladatok merültek fel a közelmúltban, melyeket 
előnyben kellett részesíteni. Ilyen feladatok körébe tartozott például a nemzetiségi 
önkormányzatok önálló számlanyitása, törzskönyvi nyilvántartásba vétele és egyéb 
fontos jogszabályi kötelezettségek teljesítése.   
 
Az együttműködési megállapodás infrastrukturális és egyéb feltételeit a 
képviselőtestület ismeri, azonban a közigazgatási illetve az önkormányzati rendszer 
átalakítása kapcsán még maga az önkormányzat sem tudja jelen pillanatban, hogy 
milyen helyiségekkel, eszközökkel és személyi feltételekkel lesz lehetősége 
gazdálkodni. A helyi önkormányzat nem akar olyan kötelezettséget vállalni a 
nemzetiségi önkormányzat felé, melyet éppen eszközök híján nem tud teljesíteni. A 
leendő kormányablak infrastrukturális szükségleteinek felmérése után fogják látni, 
hogy milyen feltételek tudnak biztosítani a nemzetiségek számára..   
 
Összességében azt gondolja, hogy a Nemzetiségi önkormányzat elnöke - a 
lehetőségekhez képest - a segítséget megkapja az ügyek intézése, elsősorban az 
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üléseik adminisztrációja, határidőben történő elküldése tekintetében is. Vannak 
félreértések, hiszen a nemzetiségi törvény olyan fontos feladatokat ró a nemzetiségi 
önkormányzatokra, melyek megértése azért nehéz, mert pénzügyi és számviteli 
ismereteket feltételez. 
A számviteli fegyelemért, a pénzügyi elszámolásért a pénzügyi iroda munkatársai 
felelősséggel tartoznak. Ehhez pedig bizonyos szabályokat be kell tartaniés tartattni, 
de úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben is meg tudnak egyezni.  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
Hozzászólásában elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság előző napi ülésén szó volt a 
együttműködési megállapodás infrastrukturális feltételeinek megteremtéséről, az  
együttműködési megállapodás felülvizsgálatának érdekében, tehát nincs szőnyeg alá 
söpörve a kérdés. 
 
Joó László testület tagja 
 
A szendrői GAMESZ volt dolgozójaként részt vett számtalan olyan munkában, mely a 
telep rendbetételét illetve egyáltalán járványmentessé tételét célozta. Volt rá példa, 
hogy 362 m3 szemetet szállítottak el csupán egyetlen alkalommal. Ezért úgy 
gondolja, hogy nem azon kellene gondolkodni, hogy milyen szervezet végezze el 
helyettük ezt a munkát, hanem a lakosokban kellene tudatosítani, hogy az saját 
környezetükben tegyenek rendet. 
 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Ő már felkereste és kérte erre az embereket, kért már segítséget Aljegyző asszonytól 
is, hiszen a hivatal kötelezheti az embereket, hogy kerítést építsenek, és hogy rendet 
tegyenek. Ne mondják azt, hogy a Szendrőben élő 1370 cigány család egy és 
ugyanaz. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Rossz a felvetés. Az imént tájékoztatta Aljegyző asszony a jelenlévőket, hogy az 
önkormányzat rendeletmódosítást kezdeményezett, mely kötelezettségekkel fog 
járni. Meg fogja teremteni a jogalapot az ellenőrzésre és szankcionálásra is. 
A rendelet alapján az aktív korúak ellátásának előfeltétele lesz a törvényi feltételeken 
túl a saját lakókörnyezet tisztántartása, rendbetétele. 
Úgy gondolja, hogy a telep rendbetételének feltételét megteremtették a 
hulladékgyűjtő konténerek megvásárlásával. Biztos benne, hogy a konténerek 
mindenkinek a jogos igényei szerint lesznek elérhetőek. Ez megint egy olyan kérdés, 
melyről órákig lehetne beszélni, de a megoldást úgyis a folyamatos munka során kell 
elérni. Az önkormányzat amit tud, meg fog tenni és meg is tett az ügy érdekében, 
azonban  – csatlakozva Joó László képviselő úr véleményéhez – a város ezért joggal 
várna el más típusú hozzáállást az ott lakók részéről, hiszen anyagi és társadalmi 
helyzettől függetlenül annyi ereje valamennyiüknek van, hogy a saját 
lakókörnyezetüket rendben tartsák. A két telep körülményei a térségben lévőkhöz 
képest jó, de nyilvánvalóan mindenkinek mások az igényei.  
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Kalász László testület tagja 
 
Örömmel konstatálta, hogy két olyan kérdésben kereste meg a TASZ a 
képviselőtestületet, melyek már folyamatban vannak. Azt nem tartja jónak, hogy erről 
a két ügyről a nemzetiségi önkormányzat elnöke nem tud. A folyamat, ami 
kibontakozhat a jogvédő szervezet és az önkormányzat között, olyan dolgok mentén 
kell hogy haladjon, ami nem pótolja a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, 
hanem azt segíti, kiegészíti. Az elnök úrnak a helyi folyamatokba jobban bele kellene 
kapcsolódnia, hogy eredményt érjenek el. Szendrőben azon dolgozik minden 
intézmény, hogy a mélyszegénységben élő és halmozottan hátrányos réteget 
felemelje. Mindehhez szükség van arra is hogy a nemzetiségi önkormányzatok 
partnerként kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba. 
 
Juhász Péter TASZ munkatársa 
 
Közvetíteni, az együttműködést megszervezni és nem egymás ellen fordítani 
szeretnék a feleket. Amennyiben van más felvetésük, vagy ötletük, abban is 
megpróbálnak segíteni. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Azt gondolja, hogy nem kell a bizonyítványt magyarázni. Az önkormányzat 
apparátusa, képviselőtestülete maximálisan elkötelezett abban, hogy segítsen a 
hátrányos helyzetben élőknek, hiszen nem tudják, nem akarják és nem is fogják 
kihagyni a város mindennapjaiból a cigány lakosságot, sőt térségi dolgokat is 
felvállalnak ilyen tekintetben – jó példa erre az országban egyedülálló Cigány 
Kistérségi Társulás, mely Szendrő székhellyel működött.  
Ha valaki mégis mást gondol ezen feladatok ellátásáról, akkor az valószínűleg 
rosszul van informálva. Amennyiben információra van szükség, valamennyien állnak 
rendelkezésre. Ha mindezen feladatokat nem vállalná fel az önkormányzat, akkor  
jogos lenne az a felvetés, hogy nem megfelelő szintű a nemzetiségi önkormányzatok 
kezelése a városban.  
 
A képviselőtestület a jelzett észrevételeket egyhangúlag tudomásul vette.  
 

- Nyugdíjba vonuló köztisztviselők kitüntetése 
 
Paszternák József János testület tagja 
 
Tudomására jutott, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül ketten nyugdíjba 
vonulásukat tervezik. Véleménye szerint, mindkét érintett dolgozó sokat tett a 
városért éveken, évtizedeken keresztül végzett munkájával, ezért javasolja a 
képviselőtestület számára, hogy valamilyen szakmai kitüntetésre keressenek 
lehetőséget. 
 
A képviselőtestület úgy foglal állást, hogy az aljegyző keresse meg a lehetőséget a 
két nyugdíjba vonuló köztisztviselő kitüntetésére. 
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- Egyeztetés az Általános Iskola átadásának ügyében 
 

Paszternák József János testület tagja 
 
Információi vannak arról, hogy két település is keresi az egyházzal a kapcsolatot az 
általános iskolák fogadásával, átvételével kapcsolatosan. Kéri, hogy beszéljenek az 
ügyről, nehogy lemaradjanak valamiről. 
 
Kalász László testület tagja, igazgató 
 
Az oktatással kapcsolatosan már körvonalazódik a jogszabályi háttér, a legutóbbi 
hírek szerint a Széll Kálmán Terv II. tartalmazza, hogy mit szándékozik tenni a 
kormányzat az oktatással. Az látható, hogy a személyi juttatásokon kívül a dologi 
kiadásokhoz, valamint felújításhoz támogatást biztosít az állam, ezen kívül igényelni 
lehet iskola karbantartáshoz még további forrásokat.  
Korábbi testületi ülésen kérte, hogy a későbbiekben térjenek vissza a témára, mivel 
az általános iskola nevében megkeresést intézett dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár felé. A megkeresésben az Államtitkár Asszony állásfoglalását kéri 
az általa kitalált mintaprogram támogatásáról.  A mintaprogram tartalmazza a 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok számára az egész napos oktatást, melyhez 
minden feltétel adott helyben -  a pedagógusok képzettsége, gyerekanyag, hátrányos 
helyzet stb. A levelet az Államtitkár Asszony olvasta és jónak találja, azonban még 
költségbecslést végeznek, hogy mennyit tudnak vállalni, így még hivatalos válasz 
nem érkezett. Nyilvánvalóan ez egy lehetőség, melyet vizsgálni kell, a végleges 
válaszig kéri a képviselőtestület türelmét. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az általános iskola átvételével kapcsolatosan a Baptista Szeretetszolgálat is 
intenzíven érdeklődik Szendrőben és a környéken is. Nem konkrétan az egyfajta 
egyházi elkötelezettséget, hanem inkább ökumenikus működést ajánl. Átadja az 
elérhetőségét Kalász László igazgató részére és kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
szervezettel. Ő maga pedig kezdeményezi a római katolikus egyházzal a 
kapcsolatfelvételt az iskolaátadással kapcsolatosan. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatást, valamint az elhangzottakat egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 

- A Felső-Bódvavölgye Általános Iskola Közoktatási Intézményi Társulás 
gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzési jelentés 

 
Kalász László testület tagja, igazgató 
 
Lezárult a belső ellenőrzési vizsgálat a Felső-Bódva völgye Közoktatási Intézményi 
Társulás fenntartásával kapcsolatosan.  Az ellenőrzés záró jelentése szerint, 
Szendrő Város Önkormányzata 14 millió forinttal tartozik a Perkupa Község 
Önkormányzatának.  
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A jelentéstervezettel kapcsolatosan észrevétellel élt az ellenőrök felé, melynek 
eredményeként megállapításra került, hogy 17 millió forinttal tartozik a perkupai 
önkormányzat a szendrői önkormányzatnak.  
Ennek oka, hogy a társulási megállapodás mellékletében szerepel olyan pont, 
miszerint a bejáró tanulók normatíváját a perkupai önkormányzatnál kell elszámolni 
és ez a megállapítás kiterjeszthető minden normatívára.  
Az egyeztető megbeszélés alkalmával természetesen ez utóbbi helyzetet a perkupai 
önkormányzat nem fogadta el, így a megállapításokkal ellentétben, a végleges 
jelentésben már az áll, hogy perkupai önkormányzat 17 millió forinttal tartozik a 
szendrői önkormányzatnak, de egy halom egyéb levonás után ez az összeg 
ténylegesen 2,5 millió forint, és tulajdonképpen nem Perkupa,  hanem a társulás 
többi települése tartozik Szendrő Önkormányzatának mintegy 11-12 millió forinttal. 
Semmiképpen nem tud ezzel egyetérteni és továbbra is vitatja a jelentés 
megállapításait, az azzal kapcsolatos észrevételeit fenntartja. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az ellenőrzést végző belső ellenőr valóban többféle számítást végzett, melyek 
esetenként egymásnak ellentmondanak. 
Véleménye, hogy a társulás megszűnését követő 8 hónap eltelt ugyan, de a 
pénzügyi követelés érvényesítésére fennálló határidő még nem telt le. 
 
Javasolja, hogy az Igazgató Úr írja meg észrevételeit a belső ellenőrnek és kérje egy 
egységes álláspont kialakítására. 
Egy esetleges jogvita esetén a bíróság úgyis pénzügyi szakértőt rendel ki, a belső 
ellenőr jelentését nem biztos, hogy elfogadja majd. 
 
Javasolja, hogy az ügyre a képviselőtestület a későbbiekben térjen vissza. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem volt, Szaniszló János 
polgármester  megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 

 
A jegyző távollétében: 

 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
   polgármester             aljegyző 

 
 


