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J e l e n  v a n n a k 
 

Képviselő-testület tagjai: 
 
Szaniszló János polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Kovácsné Kurucsó Ilona Művészetoktatási Intézmény Igazgatója 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné óvodavezető 
Tarjányi Sándor  GAMESZ.vezető 
 
1./ napirendi pont tárgyalásánál: 
 
Soltész András  r. alezredes, Rendőrkapitányság vezetője Edelény  
Bakó József Rendőrőrs Parancsnoka Szendrő  
Eszenyi László r. törzsőrmester körzeti megbízott 
 
2./ napirendi pont tárgyalásánál: 
Lang Tibor Polgárőrség tagja 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, külön köszönti Soltész 
András rendőrkapitány,  Bakó József őrsparancsnok, valamint Eszenyi László körzeti 
megbízott urat. Megállapítja, hogy a 7 testületi tagból, mind a 7 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1./Beszámoló Szendrő város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről  
 

Előadó: Soltész András rendőrkapitány 
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2./ Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről. 
 

Előadó: Lang Tibor polgárőrség tagja 
 
3./ Beszámoló a közművelődési központ feladatellátásáról.   
 

Előadó:  Liptákné Spisák Beáta  intézményvezető 
 

4./ Állami számvevőszéki jelentés tárgyalása 
 
    Előadó: Szaniszló János polgármester 
                  
5./ Rendeletalkotás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
 
    Előadó:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 

 
      6./ Együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal 
 
  Előadó: Szaniszló János polgármester 
       

7./ Indítványok, javaslatok.  
- Földhasználati megállapodás a Sajó-Bódva völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással 
 

 Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja.  
 
 
1 . /  Na p i re nd   
 
Képviselőtestület 1 napirend keretében Szendrő város közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót tárgyalja.  
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket mostani minőségében.  
Az írásos beszámolót határidőben a képviselőtestület rendelkezésére bocsájtották, 
így azzal kapcsolatban nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. A felmerülő kérdésekre 
természetesen válaszol. Amennyiben olyan mélységű a kérdés, melyet jelen ülésen 
nem tud megválaszolni, azt utólag írásban megteszi és eljuttatja. 
 
Bakó József Rendőrőrs Parancsnok 
 
Köszönti a jelenlévőket. A Kapitány úr által készített beszámolót maga is elolvasta, 
részéről azonban szóbeli kiegészítést nem igényel, ugyanis és nemcsak a Szendrői 
Rendőrőrs, de az Edelényi Rendőrkapitányság teljes tavalyi munkája le van 
részletesen vezetve, tehát teljesen látszik, hogy mivel foglalkozott az elmúlt évben, 
illetve, hogy jó szintű munkavégzés zajlott. Gyakorlatilag egy hozzáfűzése lenne, 
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mégpedig szeretné megköszönni mindenkinek a támogatását és az 
együttműködését, akik segítették a rendőrség 2011. évi eredményes munkáját.  
 
Eszenyi László R. törzsőrmester, körzeti megbízott 
 
Köszönt minden jelenlévőt, megköszöni, hogy lehetősége van a testület előtti 
személyes bemutatkozásra. 2007. júniusában szerelt fel, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányságára járőr beosztásba. 2009. júliusában 
átkerült az Edelényi Rendőrkapitányságra járőri beosztásba, majd 2012. március 1-
jén kapta körzeti megbízotti beosztását. Jelenleg Szendrő, Szuhogy, Galvács 
Büdöskútpuszta településeken végez munkát, mint körzeti megbízott. 
 
Ho zz ás zó lá sok   
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság áttekintette a Szendrő város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
szóló beszámolót. Egyöntetű véleményükként megfogalmazódott, hogy a rendőrség 
színvonalas, minden területre kiterjedő képet fest az Edelényi Kistérség helyzetéről  
és Szendrőről is.  
Örömmel állapították meg, hogy szinten maradt a nyugalom és a biztonság 
városban. Azonban érzékelhetően több betörésről lehet hallani, de a felderítés is 
azonnal megtörténik. A bizottság véleménye szerint az Apáczai Csere János 
Általános Iskola és a Rendőrség között nagyon jó a kapcsolat, minden tekintetben 
azonnal intézkedést kapnak.  
 
Egy dolgot szeretne felvetni a bizottság javaslatára, mely azonban nem feltétlenül a 
rendőrség feladatkörébe tartozik. Sajnos évek óta küzdenek azzal a problémával, 
hogy csellengő gyermekkorúak randalíroznak a városban. Mivel 14 év alattiak, nehéz 
velük kapcsolatban intézkedést foganatosítani. Mégis kéri a Bizottság nevében a 
Rendőrségtől esetleg a polgárőrséggel együttműködve, - melynek feladatai közé 
tartozik a város rendjének biztosítása - tegyenek lépéseket ebben a kérdésben. 
Továbbá kéri, hogy a jelen ülésen napirendre kerülő, „Tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról” szóló önkormányzati rendeletbe is kerüljön be erre 
a problémára valamilyen javaslat. 
 
Egyébként úgy az Edelényi Rendőrkapitányság, mint a szendrői Rendőrőrs  
eredményes jó munkát kíván kéri, hogy ilyen szinten maradjon a munka, hogy 
rosszabbodás ne következzen be.  
 
A Humánpolitikai Bizottság Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Aki megismerte a beszámolót, az láthatja, hogy részletes és sokrétű, érződik az 
munka, melyet a Rendőrőrs és a Rendőrkapitányság alkalmazottai is végeznek. A 
közrend, közbiztonság helyzete az előző évhez képest általában stagnált vagy javult, 
csak egy-két esetben romlott. Kiemelve néhány területet, elmondja, hogy a vagyon 
elleni bűncselekmények összességében stagnáltak, a lopások száma valamelyest 
nőtt, 25%-ról 33 %-ra, ugyanakkor a személy elleni bűncselekmények száma, 
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valamint a közlekedési bűncselekmények száma kevesebb lett, illetve a közrend 
elleni bűncselekmények száma szintén kevesebb az elmúlt évhez képest.  
Saját olvasatában ezen adatok az itt folyó munkát minősítik, értékelik. 
 
A különböző társadalmi, gazdasági és megélhetési problémák a lakosságot egyre 
mélyebben érintik, egyre nagyobb a kitettsége a különböző bűnelkövetési 
lehetőségeknek mindenféle területen, mely előbb-utóbb - egy bizonyos kör esetében 
- a bűnelkövetések számát növeli. Ennélfogva nem reális dolog jelentős javulást 
várni. Azonban úgy gondolja, hogy ha a közbiztonság, közrend helyzete nem romlik 
az elkövetkezendőkben, az már jó, a pozitív nulla is eredmény ebben az esetben. 
  
Közös feladatuk, hogy a közrend, közbiztonság jelenlegi helyzetét fenntartsák, ezért 
fontos, hogy élő, napi kapcsolat legyen mind a Szendrői Rendőrőrssel, mind az 
Edelényi Rendőrkapitánysággal minden területen. Ez a kapcsolat jelenleg jó, hiszen 
heti szinten megtörténik a szükséges információcsere az éppen aktuális helyzetekről. 
Az együttműködést a jövőben is folytatják a város érdekében, és az önkormányzat  
kötelessége is, hogy a Rendőrőrs működése biztosítva legyen. Ehhez az 
önkormányzat elsősorban gazdasági jellegű segítséget tud nyújtani, - például 
épületfenntartással kapcsolatos segítség, rendőri állomány megerősítését célzó 
intézkedések, szolgálati lakás juttatása stb.  
 
Maga részéről jónak, kiemelkedőnek értékeli a 2011. évben végzett munkát és bízik 
benne, hogy a 2012. év sem lesz rosszabb. Megköszöni az Edelényi 
Rendőrkapitányságnak és a Szendrői Rendőrőrsnek is mindazt a tevékenységét, 
melyet a város és környezete a rendjének fenntartása érdekében végeznek. 
 
Joó László testület tagja 
 
A tartalmas és bőséges beszámoló átolvasása után az a véleménye, hogy Kapitány 
úr és csapata jól látja azokat a problémákat, melyek a környezetükben, azon belül 
Szendrőben vannak. A városban súlyos bűncselekmények nem jellemzőek. Vannak 
viszont azok a fajta ügyek, melyekről a Humánpolitikai Bizottság elnöke is beszélt, 
azaz az ifjúság köréből csínytevések, rongálások, szemetelés jellemzőek. Apró 
dolgok ezek talán, nem is a rendőrségre tartoznak, a polgárőrség társadalmi 
munkában végzi feladatát, nekik szintén nem lehet felróni. Leginkább a szülők 
felelőssége, hogy a gyerekek ne rongáljanak és randalírozzanak. 
 
Jó dolog az, hogy a rendőrség jelen van, és hogy láttatja magát. Ennek is 
köszönhető, hogy nagyon komoly dolgok nincsenek. Olvasta a beszámolóban, hogy 
gyakrabban járőröznek olyan területeken ahol a kisebbség él, a kisebbség 
megnyugtatása érdekében. Az a meglátása, hogy Szendrőben nem kell a 
kisebbségnek attól félni, hogy valami atrocitás éri őket, inkább fordított a helyzet. 
 
Összességében Szendrőben jó a közbiztonság helyzete. A beszámolót elfogadásra 
javasolja, és további sikeres munkát kíván a rendőrség számára. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Korábbi hozzászólását kiegészítve felhívja a figyelmet a beszámolóban található 
néhány lényeges adatra. Konkrétan az ismertté vált bűnelkövetők száma és 
összetétele adatok beszédesek. Látszik, hogy bűnelkövetők száma nem nőtt, sőt 
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csökkent.  Feltűnő viszont, hogy a gyermekkorú elkövetők száma 31 százalékkal 
nőtt. 
Ez mindenféleképpen figyelmeztetés mind az iskola, a családsegítők, a rendőrség 
számára, hogy ezekkel a problémákkal többet kell foglalkozni. Az önkormányzatnak 
élnie kell az olyan típusú pályázati lehetőségekkel – mint például a Tanoda program - 
melyek arra adnak lehetőséget, hogy elsősorban iskolás korú gyermekek hasznos 
szabadidős tevékenységeket végezzenek, ne pedig azon járjon az eszük, hogy 
hogyan tudnak valamilyen bűnelkövetési helyzetbe kerülni. Ezek azok a lehetőség 
melyeket az önkormányzatnak igénybe kell venni, és úgy gondolja, hogy a jövőben is 
erre kell törekedni a negatív pénzügyi környezet ellenére is, főként mert a felnövekvő 
generációnak el kell majd egyszer tartani a jelenlegit.  
 
A rendvédelmi szerveknek, valamint a polgárőrségnek, településőrségnek, 
önkormányzatnak jelenleg legfontosabb feladata a megelőzés, az állandó jelenlét, 
hogy ezzel is visszatartó erőt képezzenek. 
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
A gyermekkorú bűnelkövetők számának növekedésével maguk is szembesültek. Ki 
lett dolgozva erre egy közterületi-közbiztonsági stratégia. Feladatul szabták a 
közterületi állománynak, hogy az éjszakai órákban csatangoló fiatalokat gyakran 
igazoltassák, regisztrálják, és sok esetben ennek köszönhetően a került felderítésre 
bűncselekmény a későbbiek során. Ha nem vezették volna be a gyakori 
igazoltatásukat, valószínűleg több bűncselekmény felderítetlen maradt volna. 
Továbbá azt nem tudják mérni, hogy ezen igazoltatások hatására hányan álltak el 
bűncselekmény elkövetésétől, de biztosan vannak ilyenek is. 
Gyakorlatilag ebben a témában ezt tudják tenni, valamint Edelényben működő 
családsegítő szolgálat munkatársaival akciókat tartanak a helyi szórakozóhelyeken 
és szükség esetén intézkednek. Ez valamennyire működik, de sajnos vannak 
családok, akiket nem érdekel, hogy mi lesz a gyerekükkel. 
 
Megköszöni az elismerő szavakat. Szendrő közbiztonsága valóban sok területen 
szinten maradt. Az előző évben éppen Polgármester úr festett gyászos képet a 
jövőre vonatkozóan a különböző társadalmi változások, anyagi juttatások 
elmaradásának lehetőségével. A figyelmeztetésnek köszönhetően átgondolták a 
bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési munkájukat és összehangolt tevékenységnek 
köszönhetően tudták szinten tartani a helyzetet. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az elhangzott vélemények alapján javasolja Szendrő város közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről készült beszámoló elfogadását a képviselőtestület 
számára. 
 
Képviselőtestület 7 szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
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51/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 
  Tárgy: Beszámoló Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 
     helyzetéről.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
  Szendrő város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló 
  beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  
 
 
Szaniszló János polgármester felajánlja a rendőrség részéről jelenlévő 
meghívottak részére, hogy maradjanak továbbra is a testület ülésén. 
 
 
2 . /  Na p i re nd   
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében Szendrő Város Polgárőr Szervezetének 
2011. évi munkájáról készült tájékoztatóját tárgyalja. 
 
Láng Tibor polgárőr egyesület tagja 
 
Tájékoztatja a T. Képviselőtestületet, hogy a szervezet elnöke - távolléte miatt - őt 
bízta meg a mai ülésen Szendrő Város Polgárőr Szervezetének képviseletével. 
Szendrő Város Polgárőr Szervezetének 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatóval 
kapcsolatosan azt a feladatot kapta, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket 
továbbítsa az elnök felé, aki egy későbbi időpontban válaszol. 
 
Ho zz ás zó lá sok   
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság áttekintette a tájékoztató anyagot. Hasznosnak találták a paragrafusokba 
foglalt, a polgárőr szervezet jogállásáról szóló anyagot, melyből kitűnik a feladat 
ellátási köre. Kíváncsiak lettek volna arra, hogy mennyi járőr órát teljesítettek és 
mennyi rendezvényen vettek részt a polgárőrök.  
Mindezek mellett a Humánpolitikai Bizottság a Szendrő Város Polgárőr 
Szervezetének 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a 
képviselőtestület számára azzal a kéréssel, hogy a következő hasonló jellegű 
tájékoztatóban kevesebb személyes jellegű és több Szendrővel kapcsolatos adat 
kerüljön.  
 
Jósvay István testület tagja 
 
A tájékoztatóban valóban nagy hangsúlyt kapott a törvény közlése, talán kevesebbet 
a szakmai munka bemutatása. Ez utóbbi résznél ő maga is személyesen meg lett 
szólítva, hogy mint polgárőr tanártól több aktivitást várnak. Ezzel kapcsolatosan 
elmondja, hogy az Apáczai Csere János Általános Iskolában a polgárőrséggel 
kapcsolatos versenyekre – melyeket vagy a rendőrség, vagy civil szervezet rendez -  
mindig jelentkeznek csapatokkal. Ilyen versenyeken a közelmúltban is értek el szép 
eredményeket. Az edelényi iskola kupa vetélkedőn a szendrői iskolás fiúk 1. 
helyezést, a lány csapat 1. és 2. helyezést ért el, így az Edelényi Kistérségből a 
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megyei döntőn 4 gyerek vehetett részt, közülük 3 szendrői diák volt. A diákok a 
megyei döntőn is megállták a helyüket, ugyanis a lány csapat 2. és 3. helyet szerzett, 
ez bizonyítja a jó munkát. Illetve az elmúlt héten egy regionális közlekedési vetélkedő 
került megrendezésre Ongán, ahol B-A-Z megyét négy szendrői diák képviselte, ott 
is ügyesen szerepeltek a gyerekek. Mindez mutatja, hogy ha nem is a polgárőrség 
égisze alatt indulnak versenyeken, azért az iskolában folyik ilyen típusú munka. 
 
Csatlakozva a Humánpolitikai Bizottság elnökének véleményéhez, hiányolták a 
tájékoztatóból a statisztikai adatokat, ez egy jelzés lehet a jövőre nézve, hogy 
szívesen látnák táblázatos formátumban, hogy mennyien teljesítenek szolgálatot a 
különböző rendezvényeken, már csak azért is, mert civil szervezet vezetőjeként 
maga is rendszeresen fordul a polgárőrséghez, tudja, hogy dolgoznak, jelen vannak, 
csak éppen ez itt nem olvasható. Reméli, hogy a jövőben is jó lesz az együttműködés 
akár az iskolával, akár civil úton. További sikeres működést kíván a szervezet 
részére! 
 
Eszenyi László r. törzsőrmester, körzeti megbízott 
 
Kérése, hogy tulajdon elleni szabálysértések megelőzése érdekében- ha lehetőség 
van rá - gyakrabban járőrözzenek a kiskertek, külterületek felé, mivel lassan 
szüretelhetők lesznek a kiskertek, ilyenkor megugrik a mezőgazdasági lopások 
száma. 
 
Kalász László  testület tagja, igazgató 
 
Megerősítené képviselőtársa és kollégája véleményét. Annak idején az „Egy iskola –
egy polgárőr” mozgalom elindításakor nagyon jól tudott együttműködni a polgárőrség 
és az iskola. Ennek tartalékai sincsenek már meg, ennek ellenére a gyerekek 
tantermi órákon keresztül elsajátíthatják a bűnmegelőzési és közlekedési 
ismereteket. Ő sem érti azt, hogy miért kell a polgárőrség nevéhez kapcsolni olyan 
tevékenységet, melyet már nem közösen végeznek.  
 
Kéri, hogy a szervezet képviseletében megjelent tag, tolmácsolja a polgárőrség 
vezetője felé, hogy újítsák fel a kapcsolatot közös rendezvények szervezésében.  
Ebből a felépítésből a polgárőrség maradt ki, az iskola tovább végzi azt a munkát, 
amit közösen elkezdtek annak idején. 
 
Bakó József Rendőrőrs Parancsnok 
 
Több városi rendezvényt biztosítottak már közösen a polgárőrséggel, és az évek alatt 
sikerült azt elérni, hogy most már elfogadták úgy a polgárőrséget, hogy a 
rendőröknek csak felügyeleti jelleggel kell megjelenni. Természetesen szükség 
esetén rendelkezésre áll a nagyszámú rendőri erő is.  
A rendőrség nevében megköszöni minden aktív polgárőrnek a végzett munkáját és 
számít rájuk a jövőben is. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Kéri tolmácsolni a polgárőrség vezetője felé - amit már tavaly ilyenkor napirendre 
került tájékoztatóval kapcsolatosan is kifogásolt a képviselőtestület -  hogy a végzett 
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munkának számadatokkal való megjelenítése lenne célszerű, hiszen ezzel lehet egy 
adott  szervezet munkáját minősíteni, illetve felhívni a figyelmet a fontosságára.  
 
Javasolja a képviselőtestület számára Szendrő Város Polgárőr Szervezetének 2011. 
évi munkájáról készült tájékoztató tudomásul vételét.  
 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

52/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 
  Tárgy: Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a szendrői polgárőrség tevékenységéről előterjesztett tájékoztatót 
megtárgyalta.  

 
A szendrői polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató nem mutatja be a 
szakmai tevékenységet, ennek ellenére a képviselőtestület a 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 
Az 1./ napirendhez meghívott vendégek, valamint Láng Tibor távozott az 
ülésteremből. 
 
 
3./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület a 3. napirend keretében a Közművelődési központ munkájáról 
szóló beszámolót tárgyalja  
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ vezetője 
 
A Humánpolitikai Bizottság ülésén részletesen megbeszélték az intézmény 
beszámolóját illetve elmúlt éves munkáját. A beszámolóhoz kiegészítésként két 
dolgot kíván fűzni.  Nem tért ki részletesen a majorett csoport működésére, azonban 
a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámoló kapcsán korábban 
már szóba került, hogy a csoport már nem a Közművelődési Központ és Könyvtár 
szárnyai alatt, hanem a sportegyesület önálló, mozgásművészeti nevű 
szakosztályaként működik tovább. Emellett mindenben segítik továbbra is a 
munkájukat.  
 
Megragadja az alkalmat, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szendrői 
Százszorszép Majorett Csoport június 2-án vesz részt a magyar bajnokságon, azon a 
versenyen, ahol az előző évben jó eredményével az Európa bajnokságra vitte tovább 
Szendrő hírnevét. Most is bíznak a sikerben. 
 
Másik kiegészítése a 2012. évi városnapok előkészítésére vonatkozik. A városnapok 
szervezése már jelenleg is zajlik. Ebben az évben a História-völgy projekt érinti 
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Szendrőt két területen, a Pedellus ház és a Felső-vár Végvári élet c. kiállítása 
kapcsán. Az idei városnapok ezeknek a helyszíneknek az avatását is felöleli - és 
maradva a középkori programok megszervezésénél - szeretnének ebben az évben is 
ebben az irányban gondolkodni. Mindemellett ezek az események a História –völgy 
projektzáró rendezvényei is egyben, melynek megfelelő lebonyolítása kötelezettséget 
is jelent. 
 
Az elhangzottakra való tekintettel kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 
városnapok pénzügyi finanszírozásának kérdéséről, az önkormányzat pénzügyi 
vállalásáról egyeztessenek. Ugyan a História völgy projekt kapcsán 1 millió forintot 
elnyertek, de utófinanszírozott a pályázat, így ennek előlegezését le kell bonyolítani 
valamilyen módon. Vannak reklámtevékenységek kapcsán korábbi évekről még 
meglévő szerződések, azonban ezeket is finanszírozni szükséges. 
 
Végül megköszöni a képviselőtestület, és valamennyi intézményvezető kollégájának 
a segítségét, mellyel a város kulturális életét segítik és kéri, hogy a jövőben is 
működjenek együtt ilyen jól, mint ahogyan az elmúlt évben. 
 
Ho zz ás zó lá sok   
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Intézményvezető Asszony Közművelődési Központ és Könyvtár 2011. évi 
beszámolójának szóbeli kiegészítése tartalmazta a Humánpolitikai Bizottság főbb 
gondolatait is. A bizottság a véleménye szerint a beszámoló tartalmilag nagyszerű, 
leírja azt a munkát, ami az elmúlt időszakban zajlott. Nem túl nagy létszámmal 
megvalósult a hatékony és takarékos gazdálkodás is, mely mindig fontos szempont. 
Gratulálnak a pályázati sikerekhez.  
 
A bizottság javasolja, hogy – amennyiben mód és lehetőség van rá – író –olvasó kört  
működtessenek, akár az Új Hegyvidék folyóirat alkotói körével összevonva. Annál is 
inkább szükség lenne ilyen kezdeményezésre, mert a városban egyre több olyan 
alkotó él, akik verselnek és örömmel adnák elő műveiket közönség előtt is. 
 
Az elvégzett munkához a bizottság gratulál, és sok sikert kíván a továbbiakhoz is. A 
képviselőtestület számára elfogadásra javasolja a Közművelődési Központ és 
Könyvtár 2011. évben végzett munkájáról készített beszámolót. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A Közművelődési Központ és Könyvtár a korábbi időszakhoz hasonló munkavégzést 
tanúsított 2011. évben is. Igazából a lehetőségek behatárolják egye-egy ilyen 
intézmény működését, de az adott kereteken belül jó színvonalon és viszonylag 
nagyszámú közönség előtt szerveztek programokat. Egy közművelődési intézmény 
működését az általa szervezett rendezvényeken résztvevők száma minősíti 
leginkább. 
 
A városnapi rendezvényeken belül lesz olyan esemény, mely valamelyest  
megkönnyíti az intézmény munkáját, mivel részben a városnapokhoz kapcsolódik , 
viszont a História –völgy projekt kötelező eleme is egyben. Ez az ún. projekt záró 
rendezvény, melyet a képviselőtestület kötelezettségként vállalt a pályázat 
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benyújtásakor, mintegy két évvel ezelőtt. Ezen kívül is lesz még program június 29-
én a Város Napok idején, ami azonban a Bódva-völgyi Népművészeti Fesztivál 
keretében kerül megrendezésre egész napos és széles volumenű programokkal, 
idősek fiatalok számára. Ez a program nem a város költségvetését terheli, hanem a 
Kistérségi Társulást szervezésében és finanszírozásában fog megvalósulni.  
A Város Napok költségeinek finanszírozásához jelentős szponzori felajánlások még 
hátra vannak, és bíznak benne, hogy ilyen módon is csökkenteni tudják a város 
terhét. 
 
Sajnos olyan időket élnek, amikor ha nehézségek kezdődnek mindig a kultúra, a 
közművelődés vagy az ilyen irányú tevékenységek látják a kárát. Úgy gondolja, hogy 
ezt a területet a körülmények ellenére sikerült a korábbi évek színvonalán biztosítani. 
A Humánpolitikai Bizottság kiegészítésével együtt elfogadásra javasolja a 
Közművelődési Központ és Könyvtár 2011. évben végzett munkájáról készített 
beszámolót a képviselőtestület számára. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 
  53/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Közművelődési Központ 2011. évben végzett munkájának 
értékelése 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

a Közművelődési Központban folyó munkáról szóló beszámolót  
 megtárgyalta és azt elfogadja.  

 
 
4./ N a p i r e n d  
 
A képviselőtestület a 4. napirend keretében az Állami Számvevőszék által Szendrő 
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentését 
tárgyalja.  
 
A jelentés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) elkészítette Szendrő Város 
Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentését, melyet a 
képviselőtestület tagjai írásban megkaptak.  
 
A jelentéssel kapcsolatosan bizonyos félreértésre okot adó kérdések hangzottak el a 
lakosság részéről, melyet tisztázni szükséges. A körülbelül három héttel ezelőtti, az 
Észak- Magyarország c. napilapban megjelent Szendrő ÁSZ vizsgálatával 
kapcsolatos cikk volt az, ami félreértést okozott. Magyarázatában elmondja, hogy a 
vizsgálat nem Szendrő ellen irányuló valamiféle retorzió, vagy feltáró vizsgálat volt, 
hanem az ÁSZ elnöke elrendelte a Magyarországon működő önkormányzatok tételes 
és teljes átvilágítását. A teljes átvilágítás azonban végül nem valósult meg, helyette 
mintaszerűen kiválasztottak településeket, Borsod megyéből vegyesen hat kisebb-
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nagyobb települést. A vizsgálat célja alapvetően az önkormányzati rendszer 
működésének, intézményhálózatának, az önkormányzatok terheinek feltárása volt. 
Néhány érintett polgármester kollégájával egyeztetve az volt az általános tapasztalat, 
hogy ahol nem talált az ÁSZ nagy eladósodásra utaló dolgot, legtöbbször általános 
megállapításokat tettek, melyeket Szendrő esetében is. Ugyanakkor az általános 
megállapítások mellett bizonyos tendenciákat mutat, bizonyos pénzügyi működési 
folyamatokra hívja fel a figyelmet, azonban megoldást nem javasol - ami egyébként 
külső vizsgálattól nem is várható el.   
 
A vizsgálat korrekt volt, az első körös megállapításokat előzetesen megtárgyalták, a 
felvetett problémákat megbeszélték, lehetőségük volt tisztázni az egyébként 
kizárólag számadatokból nem látható összefüggéseket.  
Mindennek eredményeként született meg a jelentés, mely egyébként semmiféle 
elmarasztalást nem tartalmaz és kardinális megoldást sem javasol, csupán 3-4 
kisebb volumenű kérdésben tesz javaslatot.  
 
Az ÁSZ jelentés az önkormányzat részéről intézkedési tervet követel. Az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása és hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében az Állami Számvevőszék javaslata alapján elkészült ez 
az intézkedési terv, melyet a Pénzügyi bizottság előzetesen véleményezett. 
 
Ho zz ás zó lá sok   
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke  
 
Az Állami Számvevőszék jelentésében olyan megállapítások szerepelnek, melyekkel 
valamennyien tisztában vannak, azaz növelni kell a bevételeket és csökkenteni kell a 
kiadásokat. Erre való törekvése a képviselőtestületnek ezidáig is megvolt, és a 
jövőben is meglesz.  
 
A jelentés tartalmazza, hogy bizonyos eredményeket elért az önkormányzat és 
milyen megtakarítások jelentkeztek illetve mennyivel csökkentek a kiadások Az ÁSZ 
megállapításai között szerepel, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi stabilitása 
nem megfelelő, mely azonban visszavezethető a 2010-es év árvízzel kapcsolatos 
kiadásokra és jelenleg is fennálló szállítói tartozásokra. A tartozások rendezése a 
normatív támogatásokból és egyéb bevételekből nem sikerült, emiatt van 
pénzügyileg rossz helyzetben az önkormányzat, valamint hiányzik az a vis maior 
támogatás összege, mely a mai napig nem érkezett meg. 
 
A jelentés megállapításaira tekintettel elkészült az önkormány az intézkedési terve. A 
bizottság ülésén felmerült a javaslat, hogy az intézkedési tervben megfogalmazott 
pontok számszerűsítését a Pénzügyi Iroda végezze el és 30 napon belül terjessze a 
képviselőtestület elé.  
 
Az elhangzott kiegészítésekkel a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni az 
intézkedési tervet a képviselőtestület részére. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Az intézkedési tervvel kapcsolatosan úgy gondolták, hogy ne csak másfél oldalas 
terv szülessen, hanem a számszerűsített adataiból kiderüljön, hogy mit tudnak 
realizálni és milyen megoldásokat keressenek a pénzügyi problémák kezelésére 
rövid időn belül, még a nyár folyamán.  
 
Kéri az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésével 
kapcsolatban előterjesztett intézkedési terv Pénzügyi Bizottság kiegészítésével 
történő elfogadását a képviselőtestülettől. 
 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

54/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzésével 
kapcsolatos  számvevői jelentés tárgyalása, intézkedési terv jóváhagyása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és 
megtárgyalta az Állami Számvevőszék 1015 témaszámú, V0560117 vizsgálati-
azonosító számú jelentését a városi önkormányzat pénzügyi helyzetének 
elemzéséről. 
 
Képviselőtestület a vizsgálati jelentésében foglalt megállapításokat tudomásul 
veszi, az abban megfogalmazott - az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi 
helyzetének javítása érdekében tett - javaslatok alapján intézkedési tervet 
határoz meg és azt az előterjesztett formában e l f o g ad j a .  
 
Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi. 
 
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet 
haladéktalanul küldje meg az Állami Számvevőszék számára. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ N a p i r e n d  
 
A képviselőtestület a 5. napirend keretében a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelettervezetet tárgyalja.  
 
A rendelettervezet valamint a rendelettervezet hatásvizsgálata jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban:Szabstv.). 2012. április 15. 
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napján lépett hatályba. Rendelkezései értelmében az önkormányzatoknak 2012. 
május 31. napjáig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben 
korábban meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mhötv.) 51. § (4) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben meghatározhat olyan magatartásokat, amelyek kirívóan 
közösségellenesek és magasabb szintű jogszabály nem minősít bűncselekménnyé, 
szabálysértéssé, illetve nem szankcionál más módon. Abban az esetben, 
amennyiben az önkormányzat nem él az Mhötv-ben rögzített lehetőséggel, nem alkot 
rendeletet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, úgy ezeket a – 
korábban szabálysértésként szankcionált – viselkedésformákat a településen 
büntetlenül lehet gyakorolni. 
Az új rendelet megalkotásával és alkalmazásával a közrend, a közbiztonság és az 
együttélési szabályok fenntartása, javítása várható. A rendelet ösztönöz a jogkövető 
magatartásra, növeli a város közigazgatási területein belül élő polgárok 
biztonságérzetét.  
Ismerteti a rendelettervezetet, valamint a szabályozás várható hatásának 
következményeit. 
 
Ho zz ás zó lá sok 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A rendelettervezettel egyetért a Humánpolitikai Bizottság, azonban szeretnék, ha a  
csellengő gyerekekről bekerülne valamilyen rendelkezés, ami rögzítené, hogy a 
szülőknek óriási a felelőssége, hogy gyermekeik ne csavarogjanak a városban és ne 
rongáljanak illetve valamilyen következményt kilátásba helyezne. Az iskola, a 
családsegítők mindent megtesznek ennek elkerülése érdekében, de be kellene vonni 
a rendőrséget, polgárőrséget is.  
 
A rendelettervezetet a bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke  
 
Két ponton javasolják módosítani a rendelettervezetet. Az állattartásról szóló  7 § 19. 
pontját át kell tenni a települési folyékony hulladékok kezeléséhez, illetve a 10 § 2. 
pontja a GAMESZ által üzemeltetett hulladéklerakóval kapcsolatosan jelzi, hogy ott 
nem lehet hulladékot lerakni, ezt a pontot javasolják kivenni a rendelettervezetből, 
mivel szükségtelen hogy a hulladéklerakását önkormányzati rendeletben tiltsák, 
ugyanis azt törvény már szabályozza. 
 
A felsorolt két módosítással a bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását a 
képviselőtestület számára. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A szabálysértési törvény köztisztaságról szóló rendelkezései miatt nem kell az 
önkormányzatnak a hulladéklerakást külön tiltani. A csellengéssel és a 
gyermekkorúak viselkedésével kapcsolatosan a rendelkezésére álló rövid időn belül 
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nem sikerült olyan megfogalmazást találni, melyet be lehetne építeni a rendeletbe, 
illetve magasabb szintű jogszabály nem szabályozza már.  
 
Kéri a képviselőtestület türelmét a megfelelő megoldás megtalálásáig, és egy 
módosító javaslattal kiegészítést terjeszt elő rövid időn belül.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatának megfelelően kéri a rendelet 
előterjesztett formában történő elfogadását, azzal a kitétellel, hogy szükség esetén a  
rendelet hatékonyságát növelő módosító javaslat kerül előterjesztésre. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 7 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásokról szóló 6/2012. /V. 31./ számú 
rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 6. napirend keretében a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
együttműködési megállapodásokat tárgyalja.  
 
Az együttműködési megállapodások tervezetei jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Ismerteti és részleteiben elmagyarázza a képviselőtestület számára az új 
együttműködési megállapodás pontjait. 
Elmondja, hogy a megállapodás legtöbb pontja jogszabályi hivatkozást tartalmaz, 
hiszen az a költségvetés készítésére, a beszámolási, információ szolgáltatási 
kötelezettségre vonatkozik. 
Kiemeli, hogy a tervezet már tartalmazza a települési önkormányzat azon 
kötelezettségét, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés 
alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot. 
Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat mindkét önkormányzatnak a Szervezet és 
Működési Szabályzatában kell rögzítenie, ezért az együttműködési megállapodás 
aláírását követő 30 napon belül szükséges az SZMSZ-ek felülvizsgálatát is 
elvégezni. 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet tovább, hogy a polgármesteri hivatal épületében 
tervezik nemzetiségi iroda kialakítását. 
Szendrő városban három nemzetiségi önkormányzat működik, mindannyiuk számára 
egyenlő feltételekkel kell a helyiséghasználatot biztosítani, ezért javasolja, hogy az 
elnökök közösen beszéljék meg a nemzetiségi iroda használatának rendjét. 
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Arra sajnos nincs forrása a települési önkormányzatnak, hogy önálló irodákat 
rendezzen be a nemzetiségek számára, de véleménye szerint kialakítható a 
megfelelő, mindenki számára elfogadható használati rend. 
 
Kéri a képviselőtestülettől az együttműködési megállapodások előterjesztett 
formában történő jóváhagyását.  
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke  
 
Elfogadásra javasolják az nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 
megállapodást. Kihangsúlyozza, hogy a három nemzetiségi önkormányzatnak 
biztosítja az egy irodahelyiség törvényben meghatározott óraszámban történő 
használatát.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csatlakozva a Pénzügyi Bizottság álláspontjához, a Humánpolitikai bizottság 
javasolja a három nemzetiségi önkormányzat számára egyenlő bánásmódot és 
feltételeket, valamint azt emelte ki a bizottság az iroda hivatali időben működjön, ne 
egy folyamatos rendelkezésre álló helyiség legyen.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az elhangzottak tekintetében javasolja a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
együttműködési megállapodás előterjesztett formában történő elfogadását a 
képviselőtestület számára. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

55/ ÖT. 2012. (V.30.) sz.  Határozat 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi  
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztett 
formában  j ó v á h a g y j a. 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
A megállapodás ezen határozat mellékletét képezi.  

 
Határidő: 30 nap 
Felelős:   polgármester 
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

56/ ÖT. 2012. (V.30.) sz.  Határozat 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Német Nemzetiségi  
           Önkormányzattal.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztett 
formában  j ó v á h a g y j a. 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
A megállapodás ezen határozat mellékletét képezi.  

 
Határidő: 30 nap 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
57/ ÖT. 2012. (V.30.) sz.  Határozat 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Román  Nemzetiségi   
           Önkormányzattal.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztett 
formában  j ó v á h a g y j a. 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
A megállapodás ezen határozat mellékletét képezi.  

 
Határidő: 30 nap 
Felelős:   polgármester 

 
I n d í t v á n y o k ,  j a v a s l a t o k  
 

- Földhasználati megállapodás a Sajó-Bódva völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással 

 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke  
 
A Sajó – Bódva völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás földhasználati jog 
létesítéséről szóló megállapodás tervezetét a képviselőtestület tagjai megkapták.  
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A Társulás kéri a képviselőtestület hozzájárulását az önkormányzat tulajdonában 
lévő hulladékgyűjtő átrakó földterületre vagyoni értékű jog bejegyzéséhez. 
A megállapodás tervezet szerint a bejegyzés  a Sajó – Bódva völgye 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás nevére, határozatlan időre, díjmentesen 
történne. 
Tekintettel arra, hogy ez a hulladékátrakó állomás már nemcsak a települést 
szolgálja, mint a hulladékudvar, a bizottság nem javasolja, a képviselőtestületnek, 
hogy díjmentesen hozzájáruljon a vagyoni értékű bejegyzéséhez.  
 
A vagyoni értékű jog gyakorlatilag földterület-értékesítést jelent attól függetlenül, 
hogy a tulajdoni lapon a tulajdonosként továbbra is Szendrő Város Önkormányzata 
maradna, hiszen a földhasználat joga határozatlan időre kikerülne az önkormányzat 
hatásköréből. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 
A Humánpolitikai Bizottság véleménye, hogy amennyiben Szendrő számára hasznos 
és fontos, és a pályázati időszakra vonatkozik a tulajdon átadás akkor támogatják. A 
Humánpolitikai Bizottság ülésén nem vetődött fel díj fizetés kérdése.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Nem csak a pályázati időszakra vonatkozna a megállapodás, hanem a felek 
határozatlan idejű földhasználatban állapodnának meg. Az 5 év csak a fenntartási 
kötelezettség miatt áll fenn, tehát addig nem lehet elidegeníteni.  
 
Egyetért a pénzügyi bizottság által megfogalmazottakkal. 
Javasolja, hogy levélben tájékoztassák a Sajó – Bódva völgye Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulást a képviselőtestület azon álláspontjáról, miszerint nem 
járulnak hozzá a földhasználati jog díjmentes, határozatlan időre történő 
átruházásához. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
58/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 

 
Tárgy: Megállapodás földhasználati jog létesítéséről 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sajó – Bódva 
völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről 
érkezett földhasználati jog létesítésére irányuló megállapodás tervezetet 
ne m fog adj a  e l .   
 
Képviselőtestület az érintett, Szendrő 0428/6. hrsz. alatt nyilvántartott, 4181 
m2 területű külterületi ingatlanra vonatkozó földhasználati jog - mint vagyoni 
értékű jog - díjmentes átruházásához nem járul hozzá. 
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Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a Sajó – 
Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
vezetőjével folytasson tárgyalást. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
- A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal kormányablak 

kialakításával és ügysegédek alkalmazásával kapcsolatos megkeresése 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal kormányablak 
kialakítása tárgyában küldött megkeresését. A megkeresés lényege, hogy felmérjék 
kívánja –e az önkormányzat önkormányzati forrás felhasználásával finanszírozni 
kormányablak kialakítását a településen vagy sem. Valamint igényt tartanának –e és 
ha igen, milyen gyakorisággal ügysegédek alkalmazására. 
 
Információi szerint a megkeresés célja, hogy a kormányablak kialakítására igényt 
tartó településeket felmérjék. Amennyiben az adott önkormányzat saját forrásból 
vállalja kormányablak kialakítását továbbá indokolt is a kialakítása, elviekben a 
kormányzat nem fog elzárkózni. Tehát ez a felmérés egyfajta előkészítése egy 
esetleges kormánydöntésnek. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Előzetes tájékoztatás alapján úgy volt értelemszerű, hogy erre vonatkozólag nem 
szükséges a képviselőtestületnek döntést hoznia, mivel ha nem is járásszékhely, de 
kormányablak lesz Szendrőben. Azóta azt a tájékoztatást kapták, hogy még semmi 
sem biztos, tehát várják minden településről a képviselőtestületek döntéseit. 
 
Jósvay István testület tagja 
 
Január – Február hónapokban elég sok területen mozgósítva lettek az emberek 
annak érdekében, hogy Szendrő járásszékhely legyen, de igazából az ügyet 
támogatók közül sem az egyházak, sem a civil szervezetek és a több mint 1000 
aláíró magánszemély tekintetében nem érkezett válasz. Tudomása szerint nincs még 
véglegesen eldöntve a kérdés, a nyár közepén várható válasz. 
 
Ezért javasolja, hogy a válaszlevélben kerüljön megfogalmazásra, hogy továbbra is 
él az önkormányzat azzal az igénnyel, hogy Szendrő székhellyel járás alakuljon.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja, hogy a válaszlevélbe kerüljön bele, hogy Szendrő Város Önkormányzata 
vállalja esetleges önkormányzati források bevonását kormányablak kialakítására, de 
konkrét kötelezettséget csak a tények ismeretében vállal, illetve járási székhely 
kialakítása iránti igényét az önkormányzat továbbra is fenntartja miután annak 
fogadására alkalmas épület rendelkezésre áll.  



19 
 

Továbbá az ügysegédek közreműködésével kapcsolatos igényeiket konkrét 
feladatok, hatáskörök és illetékességi terület ismeretének hiányában nem tudják 
tényszerűen meghatározni, azonban a rendelkezésükre álló szakemberek 
bevonásával az esetleges ügysegédi feladatok ellátását, segítését a képzett 
köztisztviselői apparátussal képesek ellátni. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

59/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 
Tárgy:  Kormányablak kialakításának finanszírozása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és 
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének 
kormányablakok kialakítása, ügysegéd alkalmazása tárgyában írt 
megkeresését. 
Képviselőtestület az ügyben úgy foglal állást, hogy vállalja a Szendrő városban 
kialakításra kerülő kormányablak létesítésének önkormányzati forrás 
felhasználásával történő finanszírozását, ugyanakkor fenntartja a korábban 
jelzett - Szendrő székhellyel történő járási hivatal kialakítása iránti  - 
igényét is. 
 
A kialakításhoz szükséges épület felújított, a követelményeknek megfelelő / 
korszerű, akadálymentesített, ügyfélszolgálat kialakítására alkalmas állapotban/ 
azonnal rendelkezésre áll. 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kormányablak vagy a járási 
hivatal létrehozásával kapcsolatos konkrét, összegszerű 
kötelezettségvállalásról - a tételes költségigény ismeretében - külön 
határozatban dönt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. június 01. 

 
 

- A Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névmódosítása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének írásos 
előterjesztését, melyben az intézmény névváltoztatásával kapcsolatosan kéri a 
képviselőtestület jóváhagyását. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a Művészetoktatási Intézmény megkeresését. 
Mint ahogyan az írásos előterjesztésben is szerepel, a 2011. évi CXC. törvény 7 § (1) 
bekezdés f) pontja alapján az eddigi „alapfokú művészetoktatási intézmény” 
elnevezés helyett „alapfokú művészeti iskola” elnevezést írja elő 2012. szeptember 
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1-jétől. és ehhez kapcsolódik az nemes gondolat az intézmény részéről, hogy az 
iskola neve Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola névre változzon.  
 
Tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség miatt szeptemberben egyébként is 
szükséges az intézmény nevének változtatása valamint ezzel együtt az alapító okirat 
módosítása, a bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti új név 
módosításához a képviselőtestület járuljon hozzá. 
 
Kovácsné Kurucsó Ilona igazgató 
 
Kollégái egységes véleményét és kérését is tolmácsolja az előterjesztett 
névváltoztatási javaslattal. Az intézmény tanszakai közül erősnek bizonyul a fúvós 
tanszak, ezért esett a névválasztás Ujj Viktor Gézára, akinek zenei életútjában, 
életművében szintén a fúvós hangszer játszott nagy szerepet.  Úgy gondolja, hogy 
intézménye méltó lenne arra, hogy a szendrői Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola nevet 
kaphassa meg. Ehhez kéri a T. Képviselőtestület jóváhagyását. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Egyetért a bizottság véleményével, támogatja a névváltoztatásra irányuló 
előterjesztést és javasolja, hogy a szükséges intézkedések megtételét – azaz a 
nevelőtestület, szülői munkaközösség valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
véleményeinek összegyűjtését - követően terjesszék ismét képviselőtestület elé a 
kérdést. 
 
Kéri az elhangzott javaslathoz a képviselőtestület hozzájárulását. 
 

 Képviselőtestület az elhangzottak alapján úgy foglal állást, hogy a Szendrői 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névváltoztatásával kapcsolatos 
előterjesztését támogatja, azonban a kérdésről érdemben eljáráshoz 
szükséges intézkedések megtételét követően dönt. 

 
 

- TÁMOP -5.6.1.B.-12/2  - Egy esély c. pályázat benyújtása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a TÁMOP -5.6.1.B.-12/2. pályázati lehetőséget, mely a társadalom 
perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a társadalmi befogadást alapozza 
meg különböző célterületekre fókuszálva. Egyik ilyen célterület a gyermek- és 
fiatalkori bűnözés csökkentése, másik fő célterület az áldozattá válás megelőzése.  
A pályázat ugyan 100 %-os támogatási intenzitású, azonban benyújtásához a 
testület támogató határozata szükséges.  
 
Jósvay István testület tagja 
 
A Tanoda programban résztvevő pedagógusként és pályázat összeállításánál 
közreműködőként elmondja, hogy jelen pályázat elkészítésének alapgondolata azt 
volt, hogy a Szendrőben másfél éve működő Tanoda programnak valami folytatását 
találjanak, mely nemcsak a tanórákon kívüli szabadidő hasznos eltöltését célozza, 
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hanem a nyári szünetben is biztosítson a résztvevő gyerekeknek rendszeres 
foglalkozást. 
Erre találtak egy olyan pályázatot, mely nemcsak a Tanoda folytatására ad 
lehetőséget, de egyéb igényeket is ki tud elégíteni. A mostani testületi ülés 
alkalmával több napirendi pont tárgyalásakor szóba került, hogy fontos a 
bűncselekmények megelőzése. Ennek nagyon fontos eszköze, ha a fiatalokat 
megpróbálják bevonni ebbe a folyamatba.  
 
A bűnmegelőzési pályázatban szabadidős tevékenységeket, kirándulásokat, 
rendőrséggel, polgárőrséggel, településőrséggel közös szakmai napokat 
szerveznének a gyerekeknek. A pályázatnak az önkormányzat részéről önerő igénye 
nincs, 100 százalékban finanszírozott, eszközigénye is szerény, hiszen a jelenleg 
működő Tanoda július 31-én bezár és az eszközök 1 évig a telephelyen kell, hogy 
maradjanak, tehát komolyabb ráfordítás nélkül működhetne a délutáni foglalkozás.  
 
Kéri a képviselőtestületet a pályázat benyújtásának támogatására. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A TÁMOP pályázatokra általánosságban az a jellemző, hogy inkább a programok 
megvalósítását célozza meg, kisebb arányban van benne eszköz és beruházással 
kapcsolatos lehetőség. A jelenleg is működő Tanoda program sikere az ott dolgozó 
tanároknak a viszonylagos aktív és jó hozzáállásának köszönhető. Az odajáró 
gyerekek szüleitől hallja, hogy szeretnek odajárni, ezért jó lenne, ha folytatódna a 
program valamilyen formában. Plusz ráfordítást nem igényel a pályázat benyújtása.  
 
Az elhangzottak alapján kéri a képviselőtestület támogatását a pályázat 
benyújtásához. 
 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő 
határozatot: 
 

60/ÖT. 2012. /V. 30./ sz. Határozat 
 

-   Tárgy: TÁMOP -5.6.1.B.-12/2  - Egy esély c. pályázat benyújtása 
 

  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a TÁMOP -5.6.1.B.-12/2  - Egy esély 
megnevezésű pályázati felhívásra. 

 
A pályázat benyújtása saját forrás igénybevételét az 
önkormányzat réséről nem igényli.  

 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
                 pályázat benyújtására. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: értelemszerűen 
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- Tájékoztatás az Apáczai Csere János Általános Iskola működéséről 
 
Kalász László testület tagja, igazgató 
 
Az iskola átadásának ügyével kapcsolatosan kapott a képviselőtestülettől bizonyos 
feladatokat, melynek eredményéről kíván beszámolni. Sikerült egyeztetnie 
közoktatási államtitkár helyettessel valamint a közoktatási államtitkárság gazdasági 
vezetőjével, akik arról tájékoztatták, hogy a köznevelési törvény értelmében történik 
az állami iskola kialakítása. Ebben egyértelműen meg van fogalmazva, hogy a 
települési önkormányzat a törvényben felsorolt köznevelési feladatot ellátó 
intézmények működtetését az államtól átveheti, és erről szerződést kötnek.  
 
Azok az önkormányzatok, melyek át akarják venni az adott intézmény működetését, 
vállalják, hogy gondoskodnak az intézményben minden költségről és kiadásról, mely 
nem bérjellegű. A napokban várhatóan végrehajtási rendeletben derülnek ki 
részletek. Az intézmények átvétele azonban nem szeptember elsejétől, hanem csak 
2013. január 1-jétől lehetséges. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A köznevelési törvényben foglaltak helytállóak, a gondot az okozza, hogy a Széll 
Kálmán Tervben nem ez van megfogalmazva. E szerint azok az önkormányzatok, 
akik nem tudják átvenni az iskolák működését, azok a teljes vagyont átadják az 
államnak. Így helyi önkormányzat esetében ez számos további kérdést felvet, melyet 
nem biztos, hogy jogszabály rendezni tud. Ilyen például az iskola beruházás 
fenntartási kötelezettsége, vagy a majdan induló sportcsarnok és uszoda 
felújításának fenntartási kötelezettsége. Számtalan előkészítés van hátra, mert az 
uniós forrást ilyen módon az állam nem birtokolhatja. 
 
Sajnálatos módon a másik megoldás, miszerint valamelyik egyház átvenné az iskola 
működtetését, nem fog működni. Az a tapasztalat, hogy az egyházak nem kívánnak 
élni ezzel a lehetőséggel olyan mértékben, mint például 2-3 évvel ezelőtt.  
 
Tehát az általános iskola működtetésére továbbra is keresik a megoldást.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette, tárgyban szavazás nem volt. 
 
Mivel több, nyilvános ülésen tárgyalandó napirend, hozzászólás nem volt, 
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. A továbbiakban több olyan 
ügyekben kell dönteniük, melyet zárt ülésen kell tárgyalni.  
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 

k.m.f. 
      A jegyző távollétében: 

 
 

Szaniszló János     dr. Istenes Ibolya  
    polgármester                      aljegyző 


