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1./ Beszámoló a GAMESZ. tevékenységéről.  
 

Előadó: Tarjányi Sándor GAMESZ. vezető  
 
2./ Beszámoló a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú KFT. 2011.  

évben végzett munkájáról, az önkormányzati támogatások felhasználásáról  
és a 2012. évi tervekről.   

 
Előadó: Juhász Roland ügyvezető 
 

3./ A 2012. II. félévi munkaterv elfogadása.  
 

Előadó: Szaniszló János polgármester 
 

4./ Indítványok, javaslatok 

 

1./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzat Gazdasági 
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységét értékeli. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető  
 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a GAMESZ az elmúlt évekhez hasonlóan az 
elfogadott költségvetés alapján végezte tevékenységét. 2011. februárjában - a 
költségvetés készítése idején - még nagyon bizonytalan volt a bevezetendő 
közfoglalkoztatási rendszer. Nem tudták milyen lehetőségei lesznek az 
önkormányzatnak, azon belül a GAMESZ-nak, a közfoglalkoztatás végzésére. 
Később kiderült, hogy a 4 órás illetve 6 órás foglalkoztatás révén 2011-ben, az előző 
évhez képest, meghatározó létszámot tudtak foglalkoztatni, mely elegendőnek 
bizonyult a közhasznú tevékenységek végzésére. Cél volt, hogy a 4 órás 
közfoglalkoztatás keretében szendrői munkanélkülieknek – akik máshol nem találnak 
munkát - legalább 30 napos munkavégzésre adjanak lehetőséget. Így voltak olyan 
nyári hónapok, amikor a GAMESZ létszáma elérte a 250 főt., de az éves létszám is 
200 fő körül volt. 
A munka megszervezése a GAMESZ műszaki szervezetére nagy feladatokat rótt, 
melynek a körülményekhez képest sikerült jól megfelelni.  
A különböző közhasznú programokra a város 2011-ben 170 millió forint támogatást 
kapott a Magyar Államtól a Munkaügyi Központon keresztül, melyhez kb. 30 millió 
forint saját részt kellett még hozzátenni. A közhasznú munkát részletesen bemutatja 
a beszámoló, nem kívánja szóban részletezni, azonban kérdés esetén szívesen 
válaszol.  
A közhasznú foglalkoztatáson kívül a GAMESZ végzett felújítási –beruházási 
tevékenységeket. A képviselőtestületnek a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor 
elvárása volt, hogy milyen vállalkozási árbevételt szeretne elérni a GAMESZ 
tevékenységén keresztül. A végzett tevékenységeket szintén tartalmazza a 



3 

 

beszámoló, mely összesen körülbelül 60 millió forint árbevételt jelentett és ezzel 
megfelelt a képviselőtestület ilyen irányú elvárásának.  
Az is megállapítható a beszámolóból, hogy a konyha 2011-ben árbevétel 
szempontjából külön tényezővé vált, a város kasszájába több mint 8 millió forint 
árbevételt hozott.  
 
A GAMESZ adminisztratív létszáma, akik a könyvelést, pénzügyi feladatokat végzik, 
változó volt. Immáron másodszor cseréltek pénzügyi vezetőt. Az előző pénzügyi 
vezető 1 évig dolgozott, valamint többen vonultak nyugdíjba. A felsorolt munkakörök 
betöltését zökkenőmentesen megoldották. Szeretné megerősíteni illetve 
megismételni azon kérését, hogy pénzügyi végzettségű munkatársat vehessenek föl 
- tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség miatt intézményenként minden 
beszámolót, költségvetést, gazdálkodást külön-külön kell végezni. Ez jóval nagyobb 
feladatot jelent a pénzügyi részlegre. 2012-ben megüresedik egy nem adminisztratív 
– karbantartói - álláshely nyugdíjba vonulás miatt, így megoldható lenne egy 
könyvelő alkalmazása. Ezzel kapcsolatosan kéri a képviselőtestülettől, hogy a 
karbantartó státuszát – akinek feladata az intézmények fűtési rendszerének 
karbantartása, felügyelete –ne töltse be a képviselőtestület, hanem hirdessen 
pályázatot és vállalkozásban oldja meg az intézmények ilyen jellegű ellátását. Ha a 
képviselőtestület nem támogatja a javaslatot, akkor természetesen másik 
karbantartóval ezeket a feladatokat el lehet látni, azonban ez új státuszt jelent majd 
az önkormányzatnak. 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottak alapján néhány kiegészítést kíván tenni a 
beszámolóval kapcsolatosan.  
A bizottság hiányolta - a pozitívumok mellett - a negatívumok, illetve több kérdés 
részletesebb ismertetését. Ilyen az anyaggazdálkodásuk precízebbé tétele, az 
átláthatóságot eredményező figyelemmel kísérése. Az anyag vásárlással 
kapcsolatosan elmondja, hogy anyaggazdálkodási számítógépes program került 
megvásárlásra, mely alapján az elmúlt évben megvásárolt anyagok felvitele, illetve 
ez alapján a készleten lévő anyagokból a kiadások megnevezése is megtörtént. Nem 
megy zökkenőmentesen ez a feladat, ugyanis a számítástechnikai rendszerben nem 
egy meglévő lista szerepel, hanem az anyagok olyan megnevezései kerültek bele, 
ahogyan az a számlán szerepel, ami pedig boltonként eltérő lehet. Tehát nem tudja a 
szoftver kimutatni, hogy különböző feladatokra milyen anyagok kerültek kiírásra, 
ezért még ezt a rendszert finomítani kell a jövőben. Mindenesetre azt elérték, hogy 
az előző műszaki vezető helyettes idején a vásárolt anyagok felkerültek a listára. 
Azonban távozásával ez a folyamat megállt, és azóta nem volt lehetőség, idő, hogy 
az új kolléga a szükséges ismereteket elsajátítsa. De természetesen nem mondtak le 
arról, hogy az elkezdett munkát tovább folytassák.  
 
A készpénzes vásárlásokkal kapcsolatosan tájékoztatásul elmondja, hogy a 
vásárlásokat csak meghatározott személyek végzik a GAMESZ –ban, akik 
aláírásukkal igazolják a vásárlás tényét, és nagyon szigorúan kezelik ezt a dolgot. 
Sajnos a vásárlásokat nem tudják más módon megoldani, mert ahhoz nagy összegű 
készpénzállománynak kellene rendelkezésre állni folyamatosan. A megvásárolt 
anyag mellé azonban minden esetben kapnak szállítólevelet, mely bekerül a 
rendszerbe, és ami alapján megkezdődik az anyagok feldolgozása. 
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Az anyagraktározással is problémák vannak, hiszen egy olyan anyagraktáruk van, 
mely nagy mennyiségű anyag, eszköz tárolására alkalmatlan. Telephellyel nem 
rendelkezik a GAMESZ, jelenleg egy bérelt udvarban tartják a szerszámokat, 
konténeres gépjárműveket, kisteherautókat, hulladékszállító gépjárművet, de több 
hely nincs. Mindenféleképpen jó megoldásnak látszik a Borovszki úti leendő 
telephely ill. a felépített csarnok, ahol a gépjárműveken kívül más eszközöket is 
tudnak majd tárolni. Továbbá a raktározás megoldására a GAMESZ benyújtott egy 
pályázatot, melynek segítségével 9,2 millió forintot fordíthatnának biobrikett 
felhasználó kazán, illetve kazánház vásárlására, valamint sor kerülhet egyéb 
eszközök tárolására alkalmas épület megépítésére is. 
 
Az üzemanyag elszámolás problémájával kapcsolatosan elmondja, hogy a GAMESZ 
feljelentést tett ismert személy ellen, valamint az önkormányzat is megtette a saját 
feljelentését ismeretlen személy ellen és a rendőrség értesítése szerint a két ügyet 
egyesítették, a nyomozás folyamatban van. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Joó László  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
  
A bizottság a GAMESZ 2011. évről szóló beszámolóját tárgyalta. 
 
A beszámoló szól a GAMESZ létszámgazdálkodásáról, az elnyert közfoglalkoztatási 
pályázatokról, különféle projektekről mely által enyhítették Szendrő város 
munkanélküli lakosainak gondjait, felújították az éppen soron lévő középületeket, 
karbantartották, építették a várost, felsorolták, esetenként képekkel is illusztrálták a 
megvalósult munkákat. 
 
Beszámoltak a GAMESZ 2011 évi gazdálkodásáról. 
 
Mindezek megtárgyalása után a Pénzügyi Bizottság az alábbi feltételekkel 
elfogadásra javasolja a GAMESZ 2011-évi beszámolóját: 
 

 A beszámoló 3-as számú melléklete a GAMESZ 2011. dec. 31.-i zárónapú 
követeléseit sorolja föl.  

 Jelentős a be nem fizetett lakbér, (1,592.442,-Ft), intézkedni kell a mielőbbi 
behajtásáról, szükség esetén a jogi útra tereléséről.  

 A vízdíj és csatornadíj tartozások, (515.340,-Ft) szintén magasak, javasolják, 
hogy a lakókkal közvetlen a szolgáltatóval kell szerződést köttetni, előteremtve 
ennek a műszaki feltételeit, hogy ne a GAMESZ-on keresztül folyjanak be a 
közüzemi díjak, azaz az esetleges nem fizetők ne a GAMESZ-nak 
tartozzanak. 

 A közkutak be nem fizetett díja 3.831.544,-Ft. Itt azokról a közkutakról van 
szó, amelyeket nem lehetett megszüntetni a vonatkozó jogszabályok miatt. 
Minden törvény általi lehetőséget meg kell ragadni ezen díjak behajtására. (Itt 
megjegyezi, lett már néhány alkalommal erőfeszítés téve arra vonatkozólag, 
hogy az érintett területek lakosai beköttessék az ivóvizet, még kaptak is hozzá 
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jelentős kedvezményt. De sajnos az érintettek részéről néhány hirtelen 
fellángoláson túl, nem nagyon volt rá kereslet.)  

 Anyaggazdálkodás: a korábban hozott döntések alapján ki kell vitelezni, illetve 
folytatni a beszerzett ill. raktározott anyagok nyilvántartását, elszámolását. 

 Készüljön teljes eszköz és kisgépleltár - (a kisgépek esetében gyári szám 
szerinti nyilvántartással), csatolva az esetleges selejtezési jegyzőkönyveket, - 
az elmúlt 5 évre visszamenőleg. 

 30 napon belül kérik, hogy készüljön el ez a kisgépleltár  a GAMESZ 
beszámoló fent felsorolt pontokkal történő kiegészítését. 
  

Tehát mindezekkel a kiegészítésekkel a Pénzügyi Bizottság a Képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja a GAMESZ 2011-évi beszámolóját. További munkájukhoz sok 
sikert és jó eredményeket kívánnak! 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 

A Humánpolitikai bizottság is tárgyalta a GAMESZ 2011. évben végzett munkájáról 
készített beszámolót. A bizottság véleménye szerint az anyag tartalmas és 
színvonalas. A GAMESZ 2011. évben végzett munkájával hozzájárult, hogy a 
település munka nélkül maradt rétege igénybe tudja venni a szociális ellátást. Nem 
ismételné a Pénzügyi bizottság véleményét, de kiemeli, hogy a 2011- es évben 
végzett feladatok széleskörűek és jó színvonalúak voltak, az általános 
feladatvégzésen túl, szabad kapacitásában látható, alkotó munkát végez a 
középületek – gyermekorvosi rendelő, tornacsarnok, malomépület stb. – felújításával, 
karbantartási, parkfenntartási és tisztítási munkákkal.  

A bizottság részéről a GAMESZ tevékenységével kapcsolatban két kérés merült föl. 
Kérik, hogy találjon a GAMESZ valamilyen megoldást arra, hogy a Gondozóházban, 
mint az egyetlen éjjel-nappal működő intézményben, felmerülő meghibásodásokat 
igyekezzenek kezelni akár hétvégén is. Hiba megjelenésekor kezdődjön meg az 
elhárítás is. 

Másik kérésük a településőrségre vonatkozik. A bizottság meglátása szerint erősíteni 
kellene még ezt a területet esetleg gyakoribb járőrözéssel, ne csak a Fő téren 
tartózkodjanak, hanem más intézményekre is fordítsanak figyelmet, kiemeli az 
iskolát, különösen a nyári időszakban. Mindezekkel együtt a Humánpolitikai bizottság 
a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 

Paszternák József János testület tagja 

Kérése a településőrségre vonatkozik.  

Szeretné kérni, hogy ha lehet a rendezvényeken - példának felhozva az általános 
iskolai tanévzáró ünnepségen tapasztaltakat - a településőrök háttérben 
felügyeljenek jobban a rendre és a fegyelemre.  
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A GAMESZ munkájával egyébként elégedett, az üzemanyag elszámolási probléma 
pedig szakmai kérdés. A beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. 

Szaniszló János polgármester 

A GAMESZ fontos intézmény a város életében, ugyanakkor a legtöbb pénzbe kerül. 
Ez nem kritika, hanem tény. Meghatározó szerepe van a város működtetésében és 
az elmúlt időszakban egyértelműen bizonyították a végzett munkájuk alapján, hogy 
rászolgálnak a dicséretre. A GAMESZ-on belül jelen pillanatban ezt a képet rontja az 
ominózus üzemanyag elszámolási probléma, ami nem csupán szakmai kérdés, mert 
ha csak az lett volna megoldották volna házon belül, de ezen már túlnőtt a dolog. A 
megoldás majd az igazságszolgáltatás rendszerében fog eldőlni, melynek 
eredményéről természetesen tájékoztatást fog nyújtani, hiszen közpénzről van szó. 

A GAMESZ elmúlt évi tevékenységét maga részéről elfogadhatónak és jónak 
minősíti. 

A tavalyi év nem volt látványos, hiszen kevesebb beruházási munka volt, illetve a 
nagyobb, speciálisabb munkákban – pl. útépítés - nem tudtak részt venni. Azonban 
az egyéb pályázatok kapcsán elvállalt építési munkálatokat véleménye szerint jó 
színvonalon végezték el. Ismeretes, hogy olyan munkaerővel dolgoznak, mely 
sajátságos, hiszen nagyobb része közfoglalkoztatott és ez által másabbak a 
teljesítménnyel kapcsolatos önelvárások is, mint egy vállalkozási tevékenységet 
folytató cégnél. Ez szokott kritikaként megfogalmazódni. Többször próbálkoztak 
megoldást találni a közfoglalkoztatási rendszer és a vállalkozási tevékenység 
szétválasztására, de sajnos mindig megakad valahol, mert mindkettőnek megvan a 
sajátossága és az előnye.  

Jelen pillanatban a jogszabályok jobban lehetővé teszik, hogy ún. értékteremtő 
munkán túl vállalkozási tevékenységet is sokkal szélesebb körben lehet 
közfoglalkoztatottakkal folytatni, mint eddig. Azonban ez a rendszer soha nem lesz 
olyan hatékony,mint egy vállalkozási rendszer, mert bármennyire is jók a 
szakemberek, mindig vannak olyanok akik „kényszerből” vannak ott és nem biztos, 
hogy ugyanazt lehet tőlük elvárni, mint egy vállalkozás esetében. Erről a problémáról 
nyíltan is szoktak beszélni és úgy gondolja, hogy ez kicsit szociális kérdés is, hiszen 
a közfoglalkoztatás a város munkanélküli lakóinak sokszor az egyetlen lehetősége. 

Ebben az évben kevesebb a közfoglalkoztatott. A lehetőség megvolt, de talán 
bátortalanok voltak a kérdésben, annak ellenére, hogy az önkormányzatnak volt 
múltja a közfoglalkoztatási rendszerben. Nem számítottak rá, hogy a 2012. évi 
közmunkarendszer így fog működni. Amennyi közmunka programban részt vett az a 
véleménye, hogy az idei volt a legjobb feltételekkel, azt leszámítva, hogy kevés a 
létszám. Felhívja a figyelmet, hogy a következő időszakban bátrabban kell ezt  a 
vállalást kezelni a majdani feltételek ismeretében 
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Az anyaggazdálkodás évek óta problémás, ugyanakkor az is igaz, hogy a kapacitás 
hiánya ténylegesen befolyásolta ezt a területet is. Komoly változást vár a Borovszki 
úti telephely beüzemelése után, hiszen ott a feltételek jobban meg fognak felelni, a 
tervek szerint az anyaggazdálkodás nagy részét áthelyezik. Egyetértve a Pénzügyi 
bizottság  véleményével, kéri, hogy amikor ez várhatóan ősszel bekövetkezik, 
akkorra legyenek készen az adatok számítógépes nyilvántartó rendszerben történő 
feldolgozásával. 

A GAMESZ 2011. évben végzett munkáját olyannak minősíti, amely a körülmények 
között és helyi szinten elfogadható és jó színvonalú.  

Köszöni a dolgozóknak a tevékenységét, tudja hogy néha emberfelettit kell alkotni. 

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

Köszöni a munkát dicsérő szavakat és a kritikákat is, melyek előremutatóak a leendő 
munkáikkal kapcsolatosan.  

Néhány dologra reagálni kíván. Szó esett arról, hogy a különböző szolgáltatók felé 
lépjenek és ne a GAMESZ legyen a költségviselője közüzemi szolgáltatásoknak, 
hanem közvetlenül a bérlő a lakbéren keresztül. A GAMESZ ebben a kérdésben 
megkereste az ÉRV Zrt.-t annak érdekében, hogy a fogyasztásmérő órák átírása 
megtörténjen. Azonban probléma, hogy a felszerelt órák nem hitelesítettek, illetve 
lejárt a hitelesítési idejük ezért ki kell őket cserélni, jelenleg ez a munka folyik az ÉRV 
Zrt. részéről és remélhetőleg néhány héten belül be is fejezik. 

A lakbértartozásokkal kapcsolatosan elhangzott – Pénzügyi bizottsági ülésen is – 
hogy a kilakoltatásig is el kell menni és határozott fellépést vár a testület ebben az 
ügyben a GAMESZ-tól. Ezt megtették, hiszen 2011. őszétől jogász kezébe került a 
dolog és egy kivétellel bírósági szakaszban vannak - egyes esetekben már bírói 
döntéssel is bírnak - a lakbértartozással kapcsolatos ügyek. Továbbá egy bérlővel 
megállapodás született, hogy a következő években az elmaradt tartozását befizeti, 
illetve a lakásból kiköltözik a további tartozások elkerülése végett. 

A bevétel növelése érdekében – a behajtások realizálásával - megtesznek ilyen 
módon is mindent.  

Másik sarkalatos kérdés a településőrség munkája. Annak idején 16 fővel kezdték a 
munkát, és nem tudtak 16 olyan embert összeválogatni, akik maradéktalanul 
megfeleltek volna valamennyiük elvárásának. A létszámot csökkentették, jelenleg 8 
fő dolgozik településőrként. Kéri, hogy ha van igény bármelyik intézmény részéről a 
településőrök segítségére jelezzék és megoldják a szolgálatteljesítést. 

Az intézményekben történő meghibásodásokkal kapcsolatosan jelzi, hogy nem 
tudnak tervezett ügyeleti szolgálatot készíteni. A gyakorlatban úgy működik, hogy az 
adott intézményvezető megkeresi a GAMESZ vezetőt, vagy a műszaki vezetőt, és 
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igyekeznek intézkedni a hiba elhárítása érdekében. Tekintettel arra, hogy nem sűrűn 
fordulnak elő meghibásodások munkaidőn kívül vagy hétvégén, úgy gondolja, hogy 
ez a módszer a jövőben is alkalmazható lesz. 

Amennyiben a képviselőtestület megszavazza a beszámoló Pénzügyi bizottság által 
felvetett pontokkal történő kiegészítését, természetesen annak is igyekeznek 
határidőben eleget tenni. 

Végezetül elmondja, hogy a  GAMESZ számláján jelenleg csupán az az összeg 
szerepel amit be kell fizetniük – a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos - ÁFA-
ként, több semmi és múlt hét péntek óra már csak a barátság tartja életben az 
üzemanyag költséggel kapcsolatos kiadásokat.  Nem tudnak tankolni, le fognak állni 
a gépjárművek és akkor árbevételtől is elesnek, például a hulladékszállító autó 
tekintetében az ügyeletes sofőrök saját pénzükből tankolnak jelenleg. Kéri, hogy zárt 
ülésen döntés születhessen e tekintetben. 

Szaniszló János polgármester 

Nem kell ehhez zárt ülés, sőt az indítványok, javaslatokban pontosan stratégiai 
jellegű ügyek kezeléséről lesz szó. Bekövetkezett az amire gondoltak. A következő 
időszakra vonatkozóan az intézményekkel kapcsolatosan igen súlyos döntéseket kell 
meghozniuk. A mostani helyzet kezelésére pontosan annyi megoldás létezik, 
amennyi forrással az önkormányzat éppen rendelkezik. Konkrétan a 
hulladékszállítási díjjal kapcsolatosan mindig van az ÉHG Zrt. részéről 2-3 millió 
forintos tartozás és rá kell őket venni, hogy próbáljanak ütemesen fizetni. Úgy 
gondolja, hogy nem csak a képviselőtestület feladata az, hogy likviditási gondokat 
megoldja. Hangsúlyozza, hogy a témáról indítványok, javaslatok kategóriában lesz 
szó. 

Mivel egyéb hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, a GAMESZ 2011. évi 
munkájáról szóló beszámoló tárgyalását lezárja. Javasolja a beszámoló Pénzügyi 
bizottság által javasolt feltételekkel történő elfogadását a képviselőtestület számára. 

Képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

77/ÖT. 2012. /VI. 27./  sz. Határozat 

  Tárgy:  GAMESZ tevékenységének értékelése 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a Gazdasági Műszaki 
Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt az előterjesztett formában jóváhagyja. 
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2. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési 
Közhasznú Kft.. 2011 évben végzett munkájáról, az önkormányzati támogatások 
felhasználásáról és a 2012. évi tervekről szóló beszámolót tárgyalja.  
 
Joó László  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság  tagja. 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Bódva –
Szuha völgyi Kft.  2011. évről szóló beszámolóját.  
 
A Kft. legnagyobb foglalkoztatás igénylő feladatként elsősorban Vasúttisztasági - 
Idegenforgalmi munkaprogramban vesz részt, de vállal más ezzel hasonló 
feladatokat is a Bódva - Szuha völgyében. 
A program összköltsége 297 millió forint, mely 250 fő 9 havi foglalkoztatását tette 
lehetővé az említett területen. 
Tervezik a tevékenységüket mezőgazdasági programra is kiterjesztik, részt vesznek 
a 36 millió forintos Mezőgazdasági Startmunka programban, mely 2012. március 1-
től 2012. december 31-ig tart, 5 települést érint, és 30 fő foglalkoztatását teszi 
lehetővé a Kft-nél.  
A pénzügyi bizottság javasolja, hogy mezőgazdasági programjukat a jövőben 
próbálják kiterjeszteni a Szendrői megműveletlen önkormányzati területekre is. 
A pénzügyi bizottság a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja a Bódva – Szuha 
völgyi Kft 2011-évi beszámolóját.  
 
Munkájukhoz sok sikert és jó eredményeket kívánnak! 
 
Paszternák József János testület tagja 
 
Termelő iskola létrehozása mit takar? 
 
Juhász Roland a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
Mezőgazdasági jellegű program lenne, melyben alacsony iskolai végzettségű 
rétegnek próbálnának meg képzésen keresztül mezőgazdasági végzettséget 
biztosítani.  
 
Szaniszló János polgármester 

Véleménye, hogy  Bódva – Szuha völgyi Kft. vállalásait megfelelő színvonalon 
teljesíti, az érintett polgármesterek szintén meg vannak elégedve az 
együttműködéssel szervezetileg és összességében is. 

Idén később indult a program közel két hónappal és jelentős utánajárás 
eredményeként sikerült bekerülni a vasúttisztasági programba. Az egyéb vállalkozási 
tevékenység mindig felmerül, mint lehetőség, de igazából nincs rá kereslet.  
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A beszámolót javasolja elfogadásra annak tudatában, hogy fontos feladatot ellátó 
szervezet, hiszen csak 2011-ben 250 főnek biztosított munkát. Ami ha nem lenne, 
Szendrő esetében kb. 50 fővel több munkanélküli lenne.  

Képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

78/ÖT. 2012. /VI. 27./  sz. Határozat 

Tárgy:  A Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Kft. beszámolója 
 
Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a  Bódva-Szuha 
völgyi Területfejlesztési Közhasznú KFT. 2011  évben végzett 
munkájáról, az önkormányzati támogatások felhasználásáról   és a 
2012 évi tervekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az 
előterjesztett formában jóváhagyj a .  
 
 

3. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület  a 3. napirend keretében a 2012. évi  II. félévi munkatervének 
megállapítását tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület 2012. II. félévi munkatervének tervezetét elkészítették, melyet a 
képviselők megkaptak, kéri annak előterjesztett formában történőt elfogadását.  
 
Képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 
  79/ÖT. 2012. /VI. 27./  sz. Határozat  
 
  Tárgy:   Képviselőtestület 2012. évi . II. félévi munkatervének 
     megállapítása.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
  2012. évi  II. félévi munkatervét az előterjesztett  formában  
  e l f o g a d j a.  
 
  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2012. december 31. 
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Ind í t vá nyok ,  ja va s l a to k  

- „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület a 2012.04.16-i ülésén döntött a „Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” című projekthez kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Jelen testületi ülésen a közbeszerzési eljárást 
lezáró végleges döntés meghozatalára kerül sor, melyről a képviselőtestületi tagok 
részéről név szerinti szavazás szükséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény értelmében. 
 
A polgármester ismerteti e tárgykörben összeállított – jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képező - határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását. 
 
Felkéri a Képviselőtestület tagjait tárgyban szükséges név szerinti szavazásra.  
 
A név szerinti szavazásról készült szavazatokat, valamint aláírásokat tartalmazó ív 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 

80/ ÖT. 2012. /VI. 27./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, 
„„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 
A Képviselő-testület az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” tárgyú 
közbeszerzési eljárást név szerinti szavazással, egyhangúan a következők 
szerint zárja: 

 
Az Bódva-út Kft. (3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60.) ajánlattevő ajánlata 
érvényes. 
 
A Csehi Farm Kft. (3752 Szendrő, Fő u. 21.)ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
A Hudi Agro Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1.) ajánlattevő 
ajánlata érvényes. 
 
Az eljárás eredményes. 
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A nyertes ajánlattevő: 
 
A Hudi Agro Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1.) mert az 
összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattevők kiértesítésére, 
valamint  felhatalmazza a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

- Közigazgatási átszervezéssel kapcsolatos általános tájékoztatás 

Szaniszló János polgármester 
 
Mint ismeretes a tavaly őszi ÁSZ vizsgálat megállapításai kapcsán, működés 
racionalizálás érdekében intézkedési tervet fogadott el a testület. Ennek megfelelően 
az intézmények jövőbeni működési lehetőségeinek vizsgálata válik szükségessé. 
Egy biztos, a költségvetési koncepció elkészítésének határidejére tételes és 
megvalósítható anyagot kell készíteni, hiszen 2013. január 1-jétől nem lehet 
forráshiányos költségvetést sem előterjeszteni, sem elfogadni. Nem lehet április 15-
én olyan adott évre települési költségvetést elfogadni, amikor már negyedév eltelt. 
Ezt véleménye szerint, a kormány jól látja. Az a cél, hogy ne legyen nagyobb állami 
teher, ehhez pedig az önkormányzatoknak alkalmazkodni kell és fontos, hogy a 
stratégiai jelentőségű ügyekben időben döntések szülessenek. 

A kormánynak eltökélt szándéka, hogy működésképtelen önkormányzatot nem fog 
fenntartani. Sok olyan kérdés van, melynek megoldását még nem ismerik. Ilyen az 
ország valamennyi önkormányzatát érintő folyószámlahitel kérdése, amelyeket 
minden számlavezető bank december közepével fel kíván mondani. Ez azt jelenti, 
hogy akkorra az aktuális folyószámlahitel nagyságát vissza kellene fizetni és új hitel 
nyitására nem lesz mód, hiszen törvény előírja, hogy egy éven belül egy hitel 
valamint projektfinanszírozott hitel felvételére van lehetőség.  

Ebben a kérdésben is nagy a tanácstalanság, mind önkormányzati, mind banki 
szinten. Hangsúlyozza, hogy ha mindez bekövetkezik, az nem az önkormányzat vagy 
az intézményvezetők hibája, hanem egyszerűen az összes külső tényezőké. 
Problémát fog okozni a folyamatban lévő – és szerződéssel rendelkező – 
fejlesztések, beruházások finanszírozása, visszafizetési kötelezettség keletkezhet, 
ha nem sikerül őket befejezni, amit jobb lenne elkerülni, hiszen a város 
intézményeinek jobb működése érdekében történnek ezek a fejlesztések. 

Mostani állás szerint azokat a döntéseket elő kell készíteni, melyek jelen pillanatban 
a legnagyobb problémát okozzák. Ilyen az általános iskola ügye, mely valószínűleg 
megoldódik, ugyanakkor ebben az esetben kissé elhajóztak a lehetőség mellett. 



13 

 

Véleménye szerint, össze kellett volna vonni a két intézményt, melyre azonban 
március 31-ig lett volna lehetőség. Kellemetlenül fogja érinteni az önkormányzatot, 
ha a művészeti iskolát nem fogja átvenni az állam, ebben az esetben valószínűleg a 
jelenlegi formában nem lesz művészeti oktatás Szendrőben, mert nem fogják tudni 
finanszírozni. 

A kötelező feladat ellátását az önkormányzatnak - jogszabályi kötelezettségéből 
eredően - meg kell oldania, ami viszont nem kötelező feladat és terheit nem tudja 
finanszírozni, annak az intézménynek a jelenlegi formában történő működtetését át 
kell gondolnia képviselőtestületnek. Meglátása szerint nincs értelme, olyan feladatot 
vállalni melyet meghatározott ideig ellátnak, aztán be kell zárni vagy annak 
minőségét érintő döntést kell hozni. Minél később hozzák meg a stratégiai jellegű 
döntéseket annál rosszabb, hiszen kétségek között tartják az adott intézmény 
dolgozóit, illetve fölösleges kiadásokat gerjesztenek az időhúzással.  

Eljött az az idő, amikor az egyik intézmény zsebéből, nem tudnak finanszírozni egy 
másik intézményt. 

Jelzi, hogy nem azért van szükség a döntésekre, mert az önkormányzat jövőbeni 
működtetése teljesen kilátástalan lenne, hanem mert a jövőbeni önkormányzati 
rendszert nem ismeri. Mely adott esetben lehet jobb, hiszen egy ország egész 
önkormányzati rendszerét nem lehet megbénítani. 

Az elmondottakra tekintettel várja a képviselőtestület véleményét, javaslatait a 
következőekben napirendre kerülő ügyekkel kapcsolatban. 

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette, tárgyban szavazás nem volt. 
 

- Ládbesenyő Község Önkormányzatának közigazgatási átszervezéssel 
kapcsolatos megkeresése 

Szaniszló János polgármester 
 
Ismert tény, hogy az elkövetkezendő időszakban 2013. évtől a közigazgatási 
átszervezések kapcsán a településeknek problémát okoz a jövőbeli működés 
kérdése.  

Konkrétan arról van szó, hogy a törvény bizonyos feltételrendszert ír elő az 
önkormányzatok működési lehetőségeivel kapcsolatban. Egyik feltétel, hogy 2000 fő 
alatt nem fog működni önkormányzat, ezért vagy települések összevonására lesz 
szükség vagy pedig legalább 7 településnek kell összefogni, hogy a jövőben önálló 
hivatalt működtethessenek. Több térségi település már próbálkozik lépéseket tenni 
annak érdekében, hogy ennek a kritériumnak megfeleljenek. 

A közigazgatási átszervezés kapcsán Ládbesenyő Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől megkeresés érkezett, melyből kiderül, hogy szeretnék felmérni egy 
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közös önkormányzati hivatal alakításának lehetőségét Szendrő Város 
Önkormányzatával. A levelet szó szerint ismerteti.  

Az önkormányzatoknak általánosságban két lehetőségük van: vagy önként társulnak 
egymással, vagy az illetékes kormányhivatal döntése értelmében a kisebb 
településeket nagyobb településekhez fogják csatolni. Városok esetében a törvény 
lehetővé teszi, - mindenféle testületi hozzájárulás nélkül, amennyiben az adott 
képviselőtestület nem dönt vagy nem támogatja - másik település csatlakozását. A 
térségben ezzel kapcsolatosan megindultak az egyezetések, úgy tűnik, hogy 
kezdenek konszenzusok kialakulni és ki-ki megtalálja a helyét, van néhány település, 
aki keresi, van, aki még nem foglalkozik vele. 

Stratégiailag ezen a kérdésen is gondolkodnia kell az önkormányzatnak jövőbeni 
működése szempontjából. úgy gondolja, hogy Szendrőhöz valószínűleg 2-3 
települést fognak csatolni központilag. Jelenlegi információi szerint a döntésre az 
önkormányzatoknak 2013. január 1-jétől számított 60 nap áll majd rendelkezésére.  

Járásokkal kapcsolatosan több probléma mutatkozik, kialakítását törvény határozza 
meg, de csak a járási rendszer kialakításáról rendelkezik, a tényleges helyszíneknek 
a létrehozását kormányrendelet fogja szabályozni, mely azonban még a mai napig 
nem jelent meg. Ez a kormányrendelet fogja tartalmazni azt, hogy melyik 
településhez melyik tartozik, hogy hol lesz kormányablak, mely településeken fognak 
alkalmazni ún. ügysegédeket. 

A mostani rendszerből három feladat egészen biztosan járásba fog tartozni, ezek a 
gyámhivatal, szociális igazgatás egy része és az okmányirodai feladatok. .Emellett 
azokon a településeken, ahol sem járásszékhely, sem kormányablak nem alakul - a 
körzetközponti települések – a hatósági szakmai feladatokat ügysegédek 
alkalmazásával fogják ellátni. A járási rendszer működése gyakorlatilag azt teszi 
lehetővé, hogy a hatósági munkát néhány kivétellel a járások fogják ellátni, csak az a 
része nem tiszta, hogy milyen formában (járásszékhely, kormányablak, 
körzetközponti hivatal)  

Mindezen változások valószínűleg érinteni fogják a szendrői hivatal apparátusát is, 
hiszen valószínűleg legalább 6-7 főt kormánytisztviselői státuszban más hivatal fogja 
foglalkozatni. Tehát az önkormányzat feladatellátása átalakul, viszont ennek 
finanszírozási kérdéseit még nem ismerik.  

Visszatérve a Ládbesenyői Önkormányzat megkeresésére, a képviselőtestület 
felhatalmazása nélkül nyilván nem fog semmilyen döntést meghozni. Tájékoztatni 
kívánja a ládbesenyői képviselőtestületet arról, hogy várhatóan Szendrőnek milyen 
törvényi kötelezettsége lehet a hozzá csatlakozni kívánó más településekkel 
szemben, valamint arról, hogy bármilyen végleges döntés a képviselőtestület 
kompetenciája. Ehhez kéri a képviselőtestület felhatalmazását. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
Joó László  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
 
A Pénzügyi Bizottság ülésen megbeszélték ezt a témát, és javasolják a Polgármester 
úrnak, hogy látogassa sorra az érdeklődést tanúsító településeket, tudakozódjon, de 
egyelőre kötelezettséget ne vállaljon. Jól át kell gondolni ezt a körülményt, minden 
oldalról megvilágítva Szendrő város érdekét, vagy érdektelenségét. 
 

A képviselőtestület úgy foglal állás, hogy a polgármester válaszoljon a 
megkeresésekre, folytasson tárgyalásokat, de kötelezettséget ne vállaljon.  

 

- Orvosi Ügyelet ellátásáról szóló megállapodás felmondása 

Szaniszló János polgármester 
 
Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. január 1-jétől megszűnik. Ismert, hogy 
Szendrő Város Önkormányzata a Többcélú Kistérségi Társulással kötött 
megállapodás alapján biztosítja a körzeti orvosi ügyeleti ellátást. Tekintettel arra, 
hogy a Társulás megszűnését követő helyzet, valamint az ügyeleti ellátás további 
működtetésének feltételei tisztázatlanok az önkormányzat számára, kéri a 
képviselőtestület hozzájárulását a megállapodás megszüntetésére.  A megállapodást 
bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás írásban fél éves felmondási 
idő tartásával az adott naptári év június 30, vagy december 31. napjára szólhat. Ez 
esetben javasolja a megállapodás 2012. június 30-ig történő felmondását.  

Ügyelet nélkül nem marad a város. Az ügyeleti ellátás alapfeladat, azt biztosítani 
fogja az önkormányzat, de ennek módjára más megoldást kell keresni.  

 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Joó László  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
 
A Pénzügyi bizottság meglátása szerint, a kistérség megszűnésével Szendrő város 
az orvosi ügylet ellátásával kapcsolatos a terheket egyedül elviselni nem képes, és a 
környező települések hozzáállása még nem ismert, - de sejthető. A Bizottság 
javasolja a Kistérséggel még a szerződésben megfogalmazott felmondási határidőn 
belül, 2012 december 31-i hatállyal a szerződést felbontani. 
 
 
 



16 

 

Szaniszló János polgármester 
 
Kéri a képviselőtestület felhatalmazását, hogy az ügyelet ellátására vonatkozó 
megállapodás felmondását június 30-ig az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulásnak 
bejelentse. 

Képviselőtestület egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 

81/ ÖT. 2012. /VI. 27./ sz. Határozat 
 

Tárgy: A szendrői orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás 
felmondása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmében 
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával a szendrői orvosi ügyelet 
működtetésére kötött Megállapodást, annak 19.) pontja alapján, 2012. 
december 31. napjával felmondja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondást az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása részére írásban küldje meg. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 
 
 

 

- Időskorúak Átmeneti Gondozóházának jövőbeli működtetésének 
tárgyalása 

Szaniszló János polgármester 
 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza közel teljes létszámmal üzemel, azonban a 
szendrői illetőségű ellátottak száma csupán 4 fő.  
Jelen pillanatban havi több mint 1 millió forintjába kerül a városnak az intézmény. Azt 
gondolja, hogy Szendrő nem tudja felvállalni a jövőben, hogy bármelyik településnek 
a bentlakóját ellássa.  
 
Az intézmény működtetésének racionalizálása érdekében kérte a Pénzügyi 
bizottságot, hogy tárgyalják ezt a kérdést is és terjesszenek megoldási javaslatokat a 
Gondozóház jövőbeli működtetésével kapcsolatosan a képviselőtestület elé. 
 
Sajnos az ilyen és ehhez hasonló a változásokra fel kell készülni mind az 
intézményvezetőknek, mind a dolgozóknak, ha nem akarják azt, hogy 2-3 héten belül 
kelljen valakinek szembesülnie súlyosabb dologgal. Eljött az az időszak, melyet 
eddig tudtak prolongálni, de a jövő évi helyzet indokolja ezeket a lépéseket.  
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
Joó László  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
 
A Gondozóház közel teljes lakólétszámmal üzemel, és igény van rá, tehát fontos 
létesítmény, sok ember gondjának megoldásában lát el jó szolgálatot. Működése 
azonban a jelenlegi állami finanszírozási feltételek mellett az Önkormányzatnak évek 
óta veszteséges. Ezen feltételek esetén, tartva a kötelező szolgáltatási minőségi 
szintet, csak a szolgáltatási díj drasztikus emelésével volna gazdaságossá tehető. A 
szolgáltatás díjának emeléséről azonban nem lehet szó, mert a fizetőképessége az 
igénybevevő embereknek nem teszi ezt lehetővé. Megszüntetni nem lehet még 3 
évig, az épület létesítésére kötött szerződés miatt, és nem is lenne humánus. 
Tehát más megoldást kell keresni. 
 
A Pénzügyi bizottság javasolja, hogy levélben keressen meg az Önkormányzat olyan 
szervezeteket, egyházakat, melyek más, az önkormányzaténál jobb finanszírozási 
feltételekkel rendelkezhetnek az államtól, és felajánlani az intézményt működtetésre. 
 
Ugyancsak javasolja a Pénzügyi bizottság, hogy a megépítendő új Szociális 
Szolgáltató Központot már a beindítástól kezdődően át kellene adni működtetésre. 
Elsősorban javasolnánk a Szendrő Református Egyházat, 111. felettes szervét 
megkeresni, tekintettel arra, hogy az eddigi tevékenységük kapcsán már jelenleg is 
folytatnak hasonló tevékenységet, és tudomásunk szerint annak bővítésében 
továbbfejlesztésben is gondolkoznak, illetve tettek is már bizonyos lépéseket. 
 

A képviselőtestület – a pénzügyi bizottság javaslatával egyetértve - úgy foglal állás, 
hogy az önkormányzat levélben keressen meg szervezeteket, egyházakat és ajánlja 
fel az intézményt működtetésre. 

- Javaslat autós pihenő kialakítására 

Paszternák József János testület tagja 

Kossuth utca lakói jelezték, hogy a kenyérgyár és a zsidó temető közötti fenyves 
zöldterületen szívesen megállnak autósok és elidőznek. Véleménye szerint az a hely 
kevés ráfordítással alkalmas lenne autós pihenő kialakítására, mely Szendrő imázsát 
is növelhetné. Kéri, hogy amennyiben lehetőség van rá a GAMESZ vezető tegyen 
intézkedést az autós pihenőhely kialakítására. 

Szaniszló János polgármester 

A képviselő úr által felvetett kérés teljesen jogos, autós pihenőhely kialakításáról már 
korábban is döntött a testület. Lehetőség van arra, hogy a várdombról lekerült 
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pihenőpad kihelyezésre kerüljön az említett területen és ez semmilyen költségbe 
nem kerül, pusztán ápolni és karban kell majd tartani a jövőben.  

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

A pihenőpad rendelkezésre áll. Ha ez a képviselőtestület kérése, természetesen 
rendbetétel után kihelyezik a zsidó temető alá és azt a célt fogják szolgálni, amit 
elképzeltek. 

 
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 


