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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2012. szeptember 10-i 
rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Diszterme Szendrő, Fő ut 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester,  Joó László, 
Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József testület tagja. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
Dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ. vezető 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc.Szolg. Központ vezetője 
Kovácsné Kurucsó Ilona SZAMI igazgatója 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő  jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1./ A 2012. évi költségvetés módosítása.  
 
     Előadó:  Szaniszló János polgármester 
          dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
2./ Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről.  
 

         Előadó:  Szaniszló János polgármester  
                       dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 

3./  Indítványok, javaslatok. 
 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja.  
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1./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a 2012. évi költségvetés I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A 2012. I félévi költségvetési tájékoztatót is írásban a képviselők rendelkezésére 
bocsájtották, amely részletesen bemutatja az önkormányzat 2012. év I. félévi 
bevételeit és kiadásait.  
Ismerteti a 2012. évi  költségvetés I. félévi teljesítésének tényszámait. 
 
Hozzászó lások  
 
Joó László Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
 
A pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta a 2012. évi költségvetés I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt az előterjesztett formában elfogadásra 
javasolja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Véleménye, hogy a 2012. évi költségvetést szeptember 10-én már csak siratni lehet. 
A II. félév hátralévő részében az önkormányzatnál az igen szigorú gazdálkodási 
körülmények bevezetése lesz jellemző. Éppen az ülés napján kérte az Aljegyző 
Asszonyt, hogy közölje az intézményvezetőkkel, hogy mindenféle személyi felvétellel 
kapcsolatos dolgot szigorúan egyeztetni kell, sőt úgy gondolja, hogy az 
elkövetkezendő négy hónapra létszámstopot fog elrendelni minden intézménynél.  
Legjobb esetben is csak közfoglalkoztatás keretein belül képzelhető el munkaerő 
felvétel.   
A 2013. évvel kapcsolatosan megjegyzi a következőket. A pénzügyi bizottság 
tárgyalta az intézményvezetők által összeállított, az önkormányzat bevételeinek 
növelésére, kiadásainak csökkentésére irányuló javaslataikat.  
Ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az anyag, amit az intézményvezetők 
összeállítottak semmiféle olyan dolgot nem tartalmaz, ami az intézmények financiális 
gondjainak megoldására javaslatot jelent, nem vizsgálja, hogy az adott intézmény 
hatékonyan működik –e , bevételekhez való hatékonysága megfelelő-e stb. 
Amennyiben ezt nem fogják megvizsgálni, ő maga készíti el ezt az anyagot.  
 
Az látszik, hogy az átszervezések miatt  a 2013-as év is olyan bizonytalan, mint a 
jelenlegi év. 
 
Az elkövetkezendő 4 hónapban ki fog derülni, hogy egy adott intézmény a meglévő 
létszámmal és struktúrában változatlanul működhet-e és csak a következő lépés a 
város további lehetőségeinek vizsgálata. Ebben benne lehet a létszámleépítés 
lehetősége is.  Fennáll ez a lehetőség még akkor is, ha a létszámleépítés 
költségvetési szempontból terhet is jelent a végkielégítések miatt. Ezek a terhek 
ugyanis mérsékelhetőek lesznek a központi költségvetésből pályázati úton 
igényelhető támogatással.  
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A 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítése kapcsán nyilván minden intézményvezető 
a saját intézményén belül tisztában van azzal, hogy az egész működés 
feltételrendszere olyan szinten sérült, melyet nem lehet továbbvinni.  
A költségvetés teljesítését mutató százalékok alacsony szintje is arra utal, hogy 
nincsenek kifizetve a számlák, a dologi kiadások pedig ugyanúgy megvannak.  
 
 
Amennyiben korábban a legfájdalmasabb bizonyos lépéseket, döntéseket megtették 
volna, a mostani intézmények töredéke működne csak. Mindig az volt a szempont, 
hogy a város lakóinak minél jobb lehetőséget biztosítsanak. Ennek a finanszírozási 
rendszernek a kielemzése folyamatosan oda vezet, hogy a normatívák csökkentése 
mellett az intézmények elvétele - pl. Tűzoltóság - nagyon nagy finanszírozási 
gondokat okozott az önkormányzatnak. 
 
Kalász László testület tagja 
 
Úgy gondolja, hogy jól egyensúlyozott az önkormányzat a lehetőségek között, hiszen 
fontos a lakosság magas színvonalú ellátása. A gond az, hogy ha a bevételi  oldal 
beszűkül, akkor egyre nehezebb működtetni a várost is. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Kéri a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
 
 

106/ÖT. 2012. /IX. 10./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
  2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót  
  megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja.  
 
2./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a 2012. évi költségvetés módosítását 
tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Jelzi, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a képviselők és az 
intézményvezetők is írásban megkapták. Az előterjesztésben ismertetésre kerültek 
az önkormányzat I. félévre vonatkozóan a bevételi növekedések és ezzel szemben a 
kiadásokat is tételesen meghatározták. Ezen túlmenően az előterjesztés tartalmaz 
egy önkormányzati rendelet tervezetet is.  
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Ezt követően tételesen ismerteti a 2012. évi I. félévi költségvetés módosítására 
vonatkozó javaslatot.  
 
Hozzászó lások  
 
Joó László Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság tagja 
 
A bizottság javasolja a költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően 
módosítani.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. Kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
A javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat 
alapján 6 igen  szavazattal egyhangúan megalkotja a  7/2012. /IX. 11./ 
számú rendeletét, mely a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2011. /III. 
13./ számú rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Ind í t vá nyok,  ja vas la tok  
 
 

- ÖNHIKI II. fordulós benyújtása 
 

Szaniszló János polgármester 
 
A költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. lehetőséget nyújt az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési  önkormányzatok számára támogatási 
igény benyújtására. Utal rá, hogy ezzel a lehetőséggel a képviselőtestület már a 
2012. évi költségvetés elfogadásakor is élt. 
Az ÖNHIKI II. fordulós benyújtásáról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület 
előzőleg megkapta, mely tartalmazza a benyújtáshoz elengedhetetlen nyilatkoztatok 
megtételét az önkormányzat képviselőtestülete részéről.   
 
Kéri a támogatási igény benyújtásának előterjesztett formában történő elfogadását   

 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
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107/ÖT. 2012. /IX. 10./ sz. Határozat 
 
Tárgy:  Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 
helyi   önkormányzatok  támogatására vonatkozó igény II. 
fordulós benyújtása. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. tv. 6. számú mellékletének 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2012. évi II. fordulós támogatására. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:  
 
I./  Az önkormányzat lakosságszáma 1000 fő feletti. 
 
II./ Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, valamint   
iparűzési adó bevezetéséről döntött, 2012. évi költségvetésében 
37.900 ezer forint összegű bevételt   tervez. 
 
III./ Az önkormányzat a módosított költségvetési rendeletét  71.559  
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV./ A könyvvizsgálat során a tárgyévet megelőző évi zárszámadást 
a könyvvizsgáló  jóváhagyó záradékkal látta el. 

 
V./ Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 10. 

     
 
 

- Nyári gyermekétkeztetést lebonyolításával kapcsolatos javaslat 
 
 

Joó László képviselő 
 
A nyári gyermekétkeztetés során a diákkonyhának nagy munkát kellett elvégeznie, a 
szokásos adagnál, és a szokásos időtől eltérően hamarabb kellett az ételeket 
elkészíteni ahhoz, hogy azokat a város több pontján ki tudják osztani. Úgy gondolja, 
hogy mindannyian erőn felül teljesítettek.  
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Javasolja, hogy a képviselőtestület legalább egy köszönőlevelet küldjön a konyhai 
dolgozóknak, azoknak akik az elosztásban vettek részt és azoknak is, akik az 
adminisztratív részét végezték a feladatnak. 
 
Hozzászó lások  
 
Kalász László képviselő 
 
Egyetért a javaslattal és úgy gondolja, hogy érdemes ezt a köszönetnyilvánítást  több 
intézményre ki kellene terjeszteni – GAMESZ, Szociális Szolgáltató Központ – hiszen 
a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítása szép példája volt az összefogásnak. 
 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc. Szolgáltató Központ vezetője 
 
Tudni kell azt, hogy a nyári gyermekétkeztetés 6 éve működik Szendrőben, csak 
eddig hidegélelem kiosztásával valósult meg. A tavalyi évben 620 gyerek kapott ilyen 
formában lehetőséget étkezésre. Ez alatt a hat év alatt folyamatosan a Szociális 
Szolgáltató Központ végezte ezt  a feladatot, legalább ilyen erőfeszítéssel, mint most 
a meleg élelem kiosztását, annyi különbséggel, hogy nekik segítségük sem volt. 
Nyilván semmi problémája a javaslattal a konyha és egyéb intézmények részére, 
csak ezt ők is csinálták 6 éven keresztül, ami nem volt ilyen látványos.  
 
Joó László képviselő 
 
Ez valóban így igaz, a gyermekjóléti szolgálat is megérdemli a köszönetnyilvánítást. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Egyetért Joó képviselőtársának véleményével, de azt javasolja, hogy levél helyett 
következő testületi ülésen köszönje meg a munkát és így biztosan nem marad ki 
senki sem. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúan egyetért.  
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester                aljegyző 
 
 


