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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 30-i   
rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme 

    Szendrő, Fő utca 16. 
 

J e l e n   v a n n a k 
 

 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József,  Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./ Tájékoztató a gazdálkodás III. n. évi helyzetéről 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
  
 

2./ A 2013. évi költségvetési koncepció kialakítása 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
3./ Indítványok, javaslatok 
 
Zárt ülés: külön jegyzőkönyvben. 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadja. 
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1./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a 2012. I – III. negyedévi költségvetés 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalja. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület tagjai írásban megkapták a 2012. I – III. negyedévi költségvetés 
teljesítéséhez kapcsolódó kimutatásokat.  
Kéri a képviselők véleményét, javaslatát.  
 
Ho zz ás zó lá sok 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
A bizottság tárgyalta a 2012. I – III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló 
tájékoztatót.  
A tájékoztatóból megállapítható, hogy az önkormányzat intézményei - a költségvetés 
teljesítésének tekintetében - százalékosan közel állnak a tervezetthez a vizsgált 
időszakban, ugyanakkor mindannyiuk előtt ismert, hogy a költségvetés 80 millió 
forintos hiányt tartalmaz. A dologi kiadások tekintetében látható a takarékosság, 30 
százalékos teljesítés figyelhető meg. 
Ha csak a költségvetést nézik, akkor elmondható, hogy költségvetés teljesítését 
tekintve jól áll az önkormányzat, azonban hozzá kell ehhez nézni az önkormányzat 
pénzügyi helyzetét is. Így, a jelenlegi tartozásokról készült kimutatásból 
megállapítható, hogy a GAMESZ esetében 44 millió forint, míg a Polgármesteri 
Hivatal esetében 90 millió forint kifizetetlen szállítói tartozás áll fenn. Tehát jelenleg 
összesen 130 millió forint kiegyenlítetlen számlája van az önkormányzatnak.  
Ezt hosszasan nincs értelme ragozni. Ha költségvetést néznek, akkor terv szerinti a 
teljesítés, de a pénzügyi helyzetet nem szabad figyelmen kívül hagyni.  
 
Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámoló tényszámokon alapul illetve azokat az adatokat tartalmazza, amelyek 
bekövetkeztek a városban, így a Pénzügyi bizottság javasolja annak előterjesztett 
formában történő elfogadását. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a tájékoztatót és hasonló megállapításra 
jutott, mint a Pénzügyi Bizottság. A beszámolóból megállapítható, hogy takarékos 
gazdálkodás folyik az intézményeknél. Természetesen látni kell azt, hogy milyen 
kötöttségei vannak a városnak és annak fényében milyen a gazdálkodás.  
 
A Humánpolitikai Bizottság szintén elfogadásra javasolja az önkormányzat 2012. I-III. 
negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóját.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának I- III. negyedévi adatait fölösleges 
ismételnie.  
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A tájékoztató kiegészítéseként a következőket mondja el. Jelzi, hogy az intézményi 
rendszer működése a költségvetési tervben foglaltaknak megfelelően történik, attól 
az erősen korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt nagyon nem is térhetnek el. 
 
Mint ismert, a 2012. évre elfogadott költségvetés 80 millió forint forráshiányt 
tartalmaz, mely a korábbi évekhez képest ebben az évben realizálódik, továbbá 
figyelembe kell venni a fennálló szállítói tartozások összegét is. Ezzel kapcsolatosan 
megjegyzi, hogy a szállítói tartozásból majdnem 60 millió forintot a 2010. évi árvíz 
költségei teszik ki. Amennyiben ez a tartozás- állomány nem lenne, a GAMESZ és a 
Polgármesteri Hivatal tartozása szinten lenne a költségvetési hiány mértékével. 
Tehát látható, hogy a gazdálkodás az adott körülmények között kiegyensúlyozott volt, 
de komoly problémát jelentenek a szállítókkal történő napi egyezkedések és a 
megfelelés, illetve feladat a jövőre nézve, a tartozások csökkentése, kiegyenlítése.  
 
Az önkormányzatok hitelkonszolidációjáról szóló hírekkel kapcsolatosan szeretné 
eloszlatni a félreértéseket. Fontos megjegyezni, hogy az adósságkonszolidáció a 
jelenlegi állás szerint nem teljeskörű és nem mindenre kiterjedő lesz.  
A hitelkonszolidáció kizárólag az 5000 fő alatti lakosságszámú települések banki 
hitelállományának átvállalására vonatkozik, a szállítói tartozásokra nem.  
Ez utóbbi rendezése – a jelenlegi kormányzati szándék szerint - az ún. ÖNHIKI-s 
pályázatokon keresztül lehetséges. Megjegyzi, hogy az 1649 önkormányzat által 
benyújtott közel 46 milliárd forintos igénnyel szemben a központi költségvetésben 11 
milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Van ígéret ezen összeg kiegészítésére, 
de irreális, hogy például a szendrői 81 millió forintos igény esetében teljes összegű 
kifizetés valósuljon meg.  
 
Összességében tehát az ÖNHIKI pályázatból, az EU Önerő Alapból származó 10-11 
millió forint összegű támogatással – mely két projekt tekintetében várható - , valamint 
a jövőben valamikor kifizetésre kerülő 2010. évi árvíz költségeinek támogatásával 
kezelhető lenne az önkormányzat pénzügyi helyzete. Hangsúlyozza, hogy ezek a 
lehetőségek jelenleg kérdésesek. Várhatóan december közepén születnek döntések 
és akkor számíthatnak pontosabb információkra. 
 
A hitelkonszolidációval kapcsolatos intézkedések várhatóan december végén 
valósulnak meg. Röviden ismerteti az eljárással kapcsolatos, az önkormányzat 
részéről szükséges teendőket.  
 
Kéri a 2012. I – III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató 
előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Képviselőtestület 7 szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

129/ÖT./XI.30./ sz. Határozat  
 
  Tárgy: Tájékoztató a 2012. I – III. negyedévi költségvetés teljesítéséről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
  a 2012.  I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót 
  megtárgyalta és azt az előterjesztett formában el fogadja.  
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2. Na p i re nd  
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a 2013. évi költségvetési koncepciót 
tárgyalja. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében 
a jegyző által elkészített - a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai 
általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – benyújtja a 
Képviselőtestületnek.  
 
A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló (T/7655. számú törvényjavaslat, a továbbiakban: 
Törvényjavaslat) figyelembevételével kell összeállítani. 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a jogszabályban 
meghatározott tartalommal elkészítették, melyet a Képviselőtestület tagjai előzőleg 
írásban megkaptak. 
 
Kéri a koncepcióval kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Ho zz ás zó lá sok 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
A 2013. évi költségvetési koncepció kialakításánál még nehezebb helyzetben van a 
képviselőtestület, mert sok minden tisztázatlan elsősorban bevételi oldalon,illetve 
nem tudni, hogy milyen intézményeket és milyen formában kell tovább üzemeltetnie 
az önkormányzatnak. Például az általános iskola illetve a művészeti iskola esetében  
még nem tisztázott, hogy az épület fenntartását  is átveszi-e az állam. Egyet azonban 
biztosan tudnak, mégpedig költségvetési hiány nélkül kell megalapozni az 
önkormányzat 2013. évi költségvetését. Fontos még leszögezni, hogy a megmaradó 
intézményeknek a folyamatos működtetését mindenképpen biztosítani kell a jövőben. 
  
A 2013. évben mindenképpen törekedni kell az önkormányzati illetve az intézményi 
bevételek növelésére, a pályázati lehetőségek további kihasználására - ez utóbbinál 
azzal a kikötéssel, hogy a jövőben csak olyan pályázatokat nyújt be az 
önkormányzat, melynek nincs önerő igénye illetve biztosíték van arra, hogy önerő 
igény esetén találnak forrást. Továbbá rögzíteni kell a koncepcióban, hogy a már 
megkezdett beruházásokat sikeresen be tudják fejezni. 
 
További bevételi forrást jelentenek  a helyi adók, melynek, mint saját bevételnek a 
behajtására továbbra is maximálisan törekedni kell.  
 
A koncepcióban megfogalmazásra került az a követelmény, hogy nulla működési  
hiánnyal tervezhető a költségvetés 2013-ban.  
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A pénzügyi bizottság javasolja a 2013. évi költségvetési javaslatot megalapozó 
koncepció előterjesztett -  nullás számmal - formában  történő elfogadását a 
képviselőtestület számára. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság áttekintette a költségvetési koncepciót és azt állapította 
meg, hogy teljes körű, nagyon részletes és a változásoknak megfelelő anyag készült. 
Szinte minden átalakul, így a költségvetés tervezésére ható minden funkció minden 
szerep. 
 
A kötött finanszírozási rendszer beválthatja a hozzá fűzött reményeket. Tudomása 
szerint az iskolákat az állam átveszi. Akik igényelték, azoknál egy bizottság 
megvizsgálja az önkormányzatot, hogy valóban, ténylegesen nem tudja finanszírozni 
az intézmények működését vagy pedig csak el akarja kerülni a költségeket. Ilyen 
szempontból látható az , hogy az állami átvétel nem csak fenntartási, hanem 
működési vonalon is megvalósul. Ez Szendrő Város számára jelentős 
könnyebbséget jelent. Eddig az oktatási intézmények működése úgy történt, hogy 
egyrészt az önkormányzat másrészt az állam felelt a fenntartásért. Évről évre 
csökkent a normatíva így ez nagyon nehéz volt. Ha ez a kiadás nem jelentkezik a 
jövőben, akkor a város értelemszerűen könnyebben gazdálkodhat majd. A gond a 
költségigények és az arra lehívható források között feszül, nehéz lesz megtalálni az 
egyensúlyt, minden esetre ez a koncepció lehetőséget jelent, hogy jó megoldás 
szülessen, ezért a bizottság is támogatja a koncepció elfogadását. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ez a koncepció törvényi kötelezettség, a 2011. évi CXCV. törvény határozza meg. 
Elkészítésének szükségszerűségét a szokásosnál is rosszabb körülmények között, 
hiszen kevés információ áll rendelkezésre a valós koncepció elkészítéséhez. 
 
Mivel az ország költségvetése sincs jelen pillanatban elfogadott állapotban, ezért 
csak rész adatokkal rendelkeznek a költségvetési lehetőségekről intézményi és 
önkormányzati szinten egyaránt. A bevételi oldallal csak kalkulálni tudnak, mivel az 
SZJA teljesen megszűnik, a befolyó gépjárműadónak 40%-a marad az 
önkormányzatoknál, valamint a bevétel egy részének az ismerete úgymond 
tisztázatlan, hiszen részadatok vannak, és az előző évek adataiból lehet kalkulálni.  
A kiadásokat is lehet kalkulálni, hiszen az intézmények tudják kalkulálni az elmúlt 
időszakokból a személyi juttatás és a dologi kiadások várható költség szintjét, s talán 
ez a legbiztosabb a jelen állás szerint. Hangsúlyozza, hogy a bevételi rész teljesen 
tisztázatlan. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenlegi állás szerint, hozzávetőlegesen 1,567 
milliárd forint bevételi főösszeggel számolhat az önkormányzat, kiadás szintjén pedig 
1.612 millió forinttal kalkulálnak az intézmények. Konkrétan az önkormányzatnál 18 
milliós költségvetési többlet jelenik meg, az összes többi intézménynél pedig 
mínuszos, kivétel az óvoda, ahol plusz 1,5 millió forint a többlet. 
A polgármesteri hivatalnál 2 millió forint összegű, a GAMESZ-nál 21 millió forint, a 
Szociális Szolgáltató Központnál 27 millió forint, a Közművelődési Központnál pedig 
13,7 millió forint költségvetési hiánnyal számolnak. Így ez mínusz 44 millió forintot 
jelent, mely így az általános iskola és a művészeti iskola költségvetési hiányával 
kevesebb – egyébként 120-130 millió forint szokott lenni. Az általános iskola 
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általában 60 millió forint, a művészeti iskola is körülbelül 18-20 millió forint körül 
többletigénnyel rendelkezett éves szinten. 
 
A felvázolt helyzetet két variáció módosíthatja. Egyrészt azon bevételi részek, 
amelyeket még nem ismernek, a másik pedig az intézmények tekintetében történő 
költségcsökkentések. A jövő évi költségvetési törvény nem teszi lehetővé a mínuszos 
költségvetés tervezést.  
 
Minden önkormányzatnak meg kell teremteni a veszteség, illetve a költségvetési 
hiány nélküli gazdálkodásnak a lehetőségét. Ennek lehetőségei a bevételnövelés és 
kiadás csökkentés. A helyi önkormányzat a bevétel növelésnek lehetőségét  
gyakorolja új adónem bevezetésével is. További lehetőség az értékesítés 
lehetősége, melyet nem tart józan gazdálkodásnak az ingatlanpiac jelenlegi helyzete 
miatt.  
Az elmondottak alapján látszik, hogy a 44 milliós költségvetési hiány nem maradhat 
így. Eddig - más önkormányzatokhoz hasonlóan – a hiányt az önkormányzat 
bevételek növelése címén csökkentette, Szendrő esetében ennek általában egy 
módja volt, mégpedig a GAMESZ bevételének növelésével, mely általában 
bekövetkezett, de nehezen volt teljesíthető. 
A költségvetéshiányt eddig valamilyen hitelfelvétellel lehetett elfogadtatni a 
Kormányhivatal által. Jelen állás szerint éppen a hitel konszolidációból eredően a 
kormány a hitelfelvétel kereteit erősen korlátozni fogja, illetve csak nagyon szigorú és 
komoly indokok esetén engedélyezheti. Bármennyire is válik hitelképessé egy 
önkormányzat a likvid hitelek eltörlésével, a bank akkor finanszírozza, ha 
rendelkezésére áll havi bevétel, vagy normatív bevétel. Jelenleg elvileg felvehet hitelt 
önkormányzati tulajdonú gazdálkodó egység is, amennyiben a bank szempontjából 
hitelképesnek minősíthető. Számos kérdés van a jövővel kapcsolatban, ami 
elsősorban nem az önkormányzat hibájából eredően, de teljesen tisztázatlan.  
 
A Humánpolitikai Bizottság elnöke által felvetett, az iskolák átvételével 
kapcsolatosan, nincsenek igazán jó hírei. Összesen 300 olyan felajánlás történt, 
amire nem igazán számított a központi kormányzat, nevezetesen 300 önkormányzat 
ajánlott fel iskolát működtetésre. Felül fogják vizsgálni, hogy adott önkormányzat 
csak ki akar bújni a feladatellátás alól vagy egyáltalán nem képes a fenntartásra. 
Azonban pozitív elbírálás esetén is állapíthatnak meg önkormányzati hozzájárulást, 
ami adott estben lehet rosszabb, mint ha a működtetést vállalja az önkormányzat – 
legalábbis vannak ilyen vélemények is.  
Magának a koncepció elkészítésének minden évben van számos elkészítési 
problémája, ebben az évben egy kicsit több, éppen a döntési helyzetek és a 
bevételek pontos ismeretének hiánya miatt. Jövőre a normatíva szó ismeretlen lesz, 
helyébe a feladatfinanszírozás lép.  
A két bizottság véleményével egyetért, a koncepció a szükséges törvényi 
feltételeknek megfelelő módon és jó minőségben készült el, tartalmazza azokat a 
lehetőségeket és kérdéseket, amelyek majd a jövő évi költségvetés kialakításához 
szükségesek.  
Külön kérdés és a koncepció is tartalmazza a pályázatok kérdését. Nyilván vannak 
2013. évre áthúzódó beruházások, melyek nem 100%-os finanszírozásúak, viszont a 
jelenleg folyamatban lévő pályázatok gyakorlatilag 100%-os finanszírozású 
pályázatok. Úgy gondolja, hogy nagyon körültekintő módon, de élni kell az ún. 
KEOP-os energetikai pályázattal, amiben az önkormányzatok „csak” 85%-os 
támogatottságot élveznek. Véleménye, hogy ez egy olyan lehetőség, illetve olyan 
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háttérrel rendelkezik az önkormányzat ehhez az  eddig elnyert pályázataival, amelyet 
nem szabad kihasználatlanul hagyni. A pályázat eredményeként az energiaköltségek 
jelentős része megtakarítható –viszonylag rövid távon, ezért véleménye szerint 
mindeképpen érdemes ezekkel a pályázati lehetőségekkel foglalkozni.  
 
Képviselőtestület 7 szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

130/ÖT. 2012. /XI.30./ sz. Határozat 
 

Tárgy: A 2013. évi költségvetési koncepció  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a 
vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési koncepcióját. 

 
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél az alábbiak végrehajtását 
tartja szükségesnek: 

 
 a./ Személyi juttatások: 
   
 A közszféra dolgozóinak illetménye saját forrás terhére 2013. évben nem 
 emelkedhet.  

Az intézményeknél előirányzat-növekedés csak jubileumi jutalmak és  a soros 
előlépések tervezése kapcsán  lehet.  
Valamennyi intézmény csak a kötelező pótlékokkal, díjakkal számolhat. 
Adható juttatás csak részletes indoklással alátámasztva tervezhető. Az 
intézményeknél lévő üres álláshelyek csak előzetes egyeztetést követően 
tölthetők be.  
A köztisztviselők cafetéria-juttatása 2013. évben is csak a jogszabályban 
meghatározott minimális szinten tervezhető.  

  
b./ Dologi kiadások:  

 
 Előirányzat csak a 2012. évi módosított előirányzat szintjén tervezető.   
 

c./ Általános követelmény: 
 
 Biztosítani kell: 
 -   az előző évek kötelezettség vállalásainak fedezetét, 
 -   a törvényi előírásból fakadó pénzügyi kötelezettségeket, 
 -   2012. évet terhelő szállítói követelések fedezetét. 
 
3./  Felhalmozási kiadások:  
 
a./ Beruházások:  
Tervezni kell a folyamatban lévő beruházások és a pályázati támogatásban 
részesülő fejlesztések előirányzatait. 
 
Elnyert és megvalósítás alatt lévő, 2013. évben folytatandó beruházások: 
 
- Szociális Szolgáltató Központ építésének folytatása TIOP-3.5.1-10/1-2010-0002 
- Településrekonstrukció befejezése ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0056. 
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  / Ravatalozó, Tornacsarnok, Uszoda, Sportöltöző, Hadházy ház, / 
- TIOP-1.2.5-12/1-2012-0010 Ifjúsági szolgáltató, képzőközpont és sportmúzeum 
kialakítása 
 
Intézmények vonatkozásában tárgyi eszköz beszerzés csak selejtezettés a 
működéshez nélkülözhetetlen eszköz pótlása esetén tervezhető.  
 
b./ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás: 
 A felhalmozási célú kötelezettségvállalás kapcsán fedezetet kell biztosítani 
a tűzoltóság eszközbeszerzéshez kapcsolódó - megállapodásban rögzített 

 adósság részletekben történő kifizetésére. 
 

4./  A költségvetés működési hiánnyal nem tervezhető.  
 
5./ A költségvetési javaslatok összeállítása során a működőképesség és 
a fizetőképesség fenntarthatósága érdekében számolni kell azzal, hogy  
 
- havonta szükségessé válik  munkabérhitel  igénybevétele,  
- éven belüli lejáratú, likvid hitelek felvételére is szükség lehet a saját  
  kivitelezésű   beruházások finanszírozhatósága és a számlatartozások 
kiegyenlítése érdekében. 
 
6./ A Képviselőtestület megállapítja, hogy az intézmények dologi jellegű 
kiadásai tovább már nem csökkenthetők, ezért a kedvezőtlen gazdasági 
tendenciák folytatódása miatt az intézmények létszámát és bérgazdálkodását 
is felül kell vizsgálni. 
 
Határidő:  Költségvetési törvény elfogadását követő 45. nap. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
 
 
Ind í t vá nyok,  ja vas la tok   
 
 

- Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Utal arra, hogy a Képviselő-testület az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 
szóló írásos előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet előzetesen megkapta. 
Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.  
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
Korábbi pénzügyi bizottsági ülésen vetődött fel az adó bevezetésének 
szükségessége, majd a bizottság javaslatára elkészült az erről szóló előterjesztés. 
Röviden ismerteti az adónemet, mely veszélyes eb vonatkozásában 20.000 Ft/eb 
adót, egy kutya tartása esetén 3.000 Ft/ eb, minden további kutya tartása esetén 
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6.000 Ft/eb adó megfizetését írja elő. Ismerteti továbbá az adókedvezmények 
lehetőségeit. 
 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja az (5) 
bekezdést törölni, tehát szociális alapon ne adjon kedvezményt a képviselőtestület. 
Illetve a (4) bekezdésnél a 62. életévüket betöltött személyeknél szereplő 
„egyedülálló” megjelölést, szintén törölni javasolja tervezetből. Így a 62. életévüket 
betöltött személyek 100%-os adókedvezményben részesülnének. 
 
Az elhangzott módosításokkal a pénzügyi bizottság javasolja az ebrendészeti 
hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára. 
 
Hozzászó lások  
 
Paszternák József János képviselő 
 
A médiában is szó volt erről a chip-ről, ami január elsejétől kötelező. Kérdése, hogy 
Szendrő városában ez hogyan fog működni? Történtek-e már lépések vagy ez majd 
az állatorvos feladata lesz? 
 
Szaniszló János polgármester 
 
2013. január elsejével érvényes a jogszabály, ez nem azt jelenti, hogy elsejével 
minden kutyatartónak az állatorvosnál állnia és chipre várni. A tavaszi kutyaoltási 
időszaknál ez a tevékenység el lesz végezve. A város lakosságát megfelelő időben 
tájékoztatni fogja az önkormányzat a feltételekről.  
 
Hudák József képviselő 
 
További információként elmondja, maga a törvény tartalmazza, hogy milyen kutyák 
után nem kell adót fizetni. Az őshonos kutyafajták vakvezető kutyák utáni adófizetés 
után mentesülnek, ezeknek azonban törzskönyvvel rendelkező kutyáknak kell lenni. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Megjegyzi, hogy mielőtt az adónem tényleges bevezetésre kerülne, egy elég komoly 
felmérést kell végezni a város területén, meg kell állapítani az adott ingatlanban vagy 
lakóterületen élő kutyák számát, fajtáját, bizonyítékokat, hogy törzskönyvezett-e vagy 
nem, el van-e látva chip-pel vagy nincs. Mindennek az a fő célja, hogy a város jó 
néhány utcáján jelenleg is tapasztalható nagy számú, kóbor kutya állománnyal 
kapcsolatosan megoldás szülessen.  
 
Kalász László képviselő 
 
Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat a befolyt ebrendészeti 
hozzájárulást mire fordíthatja.  Továbbá érdeklődik, hogy mit jelent  az egyéb, 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozása 
pontosan.  
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Szaniszló János polgármester 
 
Jelentheti például az időszakos orvosi költségekhez a hozzájárulást, vagy évente 
kötelező védőoltás, veszettség elleni védőoltáshoz való hozzájárulást. Amennyiben a 
feladatokon túl fennmarad egy bizonyos összeg, akkor lehet azt mondani, hogy egy 
bizonyos összeg téríthető az eboltási költségekből. 
 
Kalász László képviselő 
 
Tehát akkor a szendrői lakosság értelmezheti úgy, hogy lényegében az eb rendelet 
segít a kötelező oltások megvalósításában és a szendrői területen a kóbor ebek 
megfékezésében. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Igen, így van. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Ezzel egyidejűleg úgy gondolja, hogy ez jókora költséget is fog pluszban jelenteni, 
ugyanis a chip behelyezés és az adó megjelenése után például Budapesten nagy 
számmal megnőtt a kóbor kutyák létszáma. Ez Szendrőben is jelentkezni fog. A 
kóbor kutyákat be kell fogni, elhelyezésükről gondoskodni kell és ez mind költség, 
ami az önkormányzatot fogja terhelni. Ha nincs tulajdonos, akkor van ellene 
jogszabály. Elaltatják. Ez is plusz költség.  Az elaltatott állatokat egy helyre lehet 
szállítani, a fehérje feldolgozóba, ami megint plusz költség.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Kéri az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet - pénzügyi bizottság által javasolt 
- módosításokkal történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a javaslat alapján 7 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja  az ebrendészeti hozzájárulásról 
szóló 11/2012. (XII.01.) számú rendeletét. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
- A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról” 

szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Utal arra, hogy a Képviselő-testület a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról” szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló írásos előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet 
előzetesen megkapta. 
 
Kéri a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.  
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Ho zz ás zó lá sok 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
Ahogyan az előterjesztésben is olvasható, a talajterhelési díj rendelet módosítását 
jogszabály teszi kötelezővé az önkormányzat számára.  
Az előterjesztés szerint kiemeli a talajterhelési díj számításának módját és mértékét. 
Ismerteti a rendelet-tervezet főbb pontjait, különös tekintettel a díj megfizetésének 
kedvezményeire. 
 
A pénzügyi bizottság tárgyalta a talajterhelési díj rendelet módosítására vonatkozó 
tervezetet, és javasolja annak előterjesztett formában, változtatás nélkül történő 
elfogadását a képviselőtestület számára. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Véleménye, hogy a rendelettervezet humánus, hiszen elég tág teret ad mindenféle 
szempontból az indokolt esetek kezelésére. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Kérdezi, hogy jelenleg milyen mértékű bekötési díjat kell fizetni. 
 
Hudák József képviselő 
 
Válaszában elmondja, hogy évekkel ezelőtt, a szennyvízhálózat kiépítése alkalmával 
- lakáskassza szerződésen keresztül - a település lakóinak nagy része hozzájárult a 
beruházáshoz, és az a bizonyos szennyvíz tisztító csonk az ingatlanokon belül 
elhelyezésre került, azaz megszerezték a jogot a rácsatlakozásra. Azonban a 
rácsatlakozás megoldásának módja már ingatlanonként eltérő lehet. Aki pedig 
egyáltalán nem rendelkezik ilyen csonkkal, annak körülbelül 100.000 forint +ÁFA 
bekötési díj megfizetése szükséges 
 
Jósvay István képviselő 
 
Az előterjesztésben olvasható, hogy vannak olyan területek a településen, ahol  
nincs kiépítve a szennyvízhálózat. Kérdése, hogy van-e lehetőség a hálózatbővítésre 
ezeken a területeken  
 
Hudák József képviselő 
 
Szendrőben a Verbéna utca rövid szakaszán nincs kiépítve a csatornahálózat.  
 
Kalász László képviselő 
 
Megjegyzi, hogy az ismert feltételekkel tehát – anyagi szempontból is – most  
érdemes rácsatlakozni a szennyvízhálózatra. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Fontosnak tartja kiemelni azt, hogy a talajterhelési díj adók módjára behajtható 
önkormányzati bevétel jelenleg. Valószínűleg rövid időn belül ezen adók behajtása át 
fog kerülni a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe. 
 
Kéri a rendelet előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a javaslat alapján 7 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja  a talajterhelési díjról  szóló 12/2012. 
(XII.01.) számú rendeletét. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
- Szuhogy Község Képviselőtestületének közös önkormányzati hivatal 

megalakítására vonatkozó döntése 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásul ismerteti Szuhogy Község Képviselőtestületének határozatát, 
melynek értelmében Szuhogy Község 2013. január 1-jétől Szendrő és Galvács 
településekkel történő közös önkormányzati hivatal megalakításáról döntött.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének korábbi döntése értelmében 
fogadja a csatlakozni kívánó településeket. Természetesen a végleges döntésre, 
valamint az együttműködési megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között 
kívánnak sort keríteni. 
 

A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette, tárgyban 
szavazás nem történt. 

 
 

- Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 6/2012. (V.31.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Ismerteti a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal főigazgatójának a kirívóan 
közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésének tárgyában írt levelét. (Iktatószám:4973/2012.)  
 
Mivel az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI.14.) AB határozata értelmében a kirívóan 
közösségellenes magatartások tárgyában alkotott helyi rendeletek, a törvényben 
megjelölt felhatalmazást adó jogszabályi helyek megsemmisítését követően – 2012. 
november 15. napjától – nem alkalmazhatóak, javasolja a 6/2012. (V.31.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  
Ismerteti a rendelet-tervezetet. 



13 
 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja az ismertetett rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat 
alapján 7 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a  13/2012. /XII.01./ 
számú önkormányzati rendeletét, mely a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló 6/2012. (V.31.) 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

- Közterületek elnevezésének módosítása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásként elmondja, hogy az Országgyűlés 2012. november 19-én elfogadta 
az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényt. 
E törvény értelmében Szendrő város közterülete a jövőben nem viselheti: 
- olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
- olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerre közvetlenül utal. 
A 2013. január 1-jén hatályba lépő törvény értelmében - Szendrő város esetében- a 
következő közterületek nevének megváltoztatása szükséges: 
- Felszabadulás utca 
- Marx tér. 
Kéri, elsősorban az érintett utcában és téren lakókat továbbá a városban működő 
civil szervezeteket, valamint a képviselőtestületet, hogy javaslataikkal, ötleteikkel 
járuljanak hozzá a felsorolt közterületek még ebben az évben történő új 
elnevezéséhez. 
 

A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette, tárgyban 
szavazás nem történt. 
 
 

- Tájékoztatások  
 

Szaniszló János polgármester 
 
Elsősorban a város lakosságának tájékoztatása érdekében az alábbiakról számol be: 
 

- az elmúlt időszakban több pályázat megvalósulása fejeződött be a városban. 
Befejezett állapotban van a Bem utcai óvoda bővítése, jelenleg az épület déli 
szárnyán végeznek állagmegóvási munkálatokat, valamint festést.  

- A Belügyminisztérium által támogatott 2012. évi Műemlékvédelmi 
Közmunkaprogram keretében - 17,1 millió forint támogatással - megvalósult  a 
németvárosi Kékfestőház teljes külső felújítása, a Várdomb kilátójához 
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gyalogos valamint gépjármű út kialakítása valamint a katolikus temető 
kápolnájának felújítása. A program 100 %-os támogatási intenzitású volt és 
igénybevételére az országban csupán 6 településnek volt lehetősége. 
Eredményeként 34 fő 3 havi foglalkoztatását tudták biztosítani. 

- A nemrégiben fejeződött be egy pályázat, melynek keretében a 
Közművelődési Központ és Könyvtár belső akadálymentesítése és külső 
felújítási munkálatai valósultak meg, szintén 100 % -os támogatással. 

- A napokban kapott az önkormányzat értesítést a Szociális Szolgáltató 
Központ épületének majdani felújítására vonatkozó pályázat sikerességéről. 
10 millió forintos támogatásból ifjúsági szolgáltató központ megvalósítása a 
cél. A megvalósítás nyilván a Szociális Szolgáltató Központ új, Rákóczi úti 
épületébe való költözése után lehetséges. 

-  A város – a GAMESZ szervezetén keresztül - két jogcímen nyújtott be 
pályázatot a 2013. évi ún. start közmunkaprogramban való részvételre. A 
pályázat eredményessége esetén összesen 210 fő  körülbelül 10 hónapon 
keresztül történő foglalkoztatása valósulhat meg összesen 226 millió forint 
támogatásból. A város által beadott igények helyi, első körös elbírálása 
megtörtént, a végleges döntést a Belügyminisztérium hozza majd meg, így a 
végső támogatási összeget is  e döntés fényében foglalják szerződésbe. A 
pályázatban szerepel mezőgazdasági útfelújítás, vízelvezetés, hulladék 
lerakóhely megszüntetése, értékteremtés stb.  

- Szendrő Város Önkormányzata pályázott és a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. 
(XI.28.) szóló rendelet  alapján 2.910.840 forint összegű kiegészítő támogatást 
nyert 191 m 3 szociális tűzifa vásárlásra. A program 2000 Ft/ erdei m3+ÁFA 
önrész vállalását igényli. A szociális célú tűzifa igénylésének feltételeit 
rövidesen kidolgozza a képviselőtestület és a lakosságot tájékoztatja. 

- A jelenleg folyó kazánprogrammal kapcsolatosan elmondja, hogy két 
intézmény fog alternatív, tehát apríték tüzelésére is alkalmas kazánt kapni,és 
ennek kapcsán igyekeznek befejezni a Borovszki utcai telep átalakítását.  

- Elmondja, hogy a szintén most futó árvízi rekonstrukciós pályázat belvíz-
rendezési része megtörtént, a továbbiakban a négy érintett épület felújítása 
veszi kezdetét. A Hadházi ház felújításának előkészítő munkálatai zajlanak 
jelenleg, még a hónapban sor kerül a sportöltöző tetőszerkezetének cseréjére 
és januárra van tervezve az uszoda illetve a tornacsarnok felújítása. A 
ravatalozó újjáépítését tavaszra tolják, hiszen a téli időszakban nem 
biztosítható a folyamatos munkavégzés.  

 
Paszternák József János képviselő 

 
Kérdezi, hogy az árvíz rekonstrukciós pályázattal elnyert 149 millió forintból nem 
lehetne- e a temetőben urnafalat kialakítani. 
Másik kérdése, hogy a katolikus temetőben az új temető részt mikortól lehet igénybe 
venni. 
Továbbá jelzést kapott a város lakóitól, hogy az elmúlt képviselő testületi ülés 
másodszor történő közvetítése során gond volt a hanggal. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Válaszában elmondja, hogy az árvíz rekonstrukciós pályázat 149 millió forintos 
támogatása az öt pályázati elem - belvízrendezés, tornacsarnok, uszoda, Hadházi 
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ház, ravatalozó -  megvalósítását szolgálja. Az urnafal megépítése technikai kérdés, 
a kivitelezővel történő külön egyeztetés fogja ezt a dolgot szabályozni és úgy 
gondolja, hogy ez nem igazán testületi döntés. A képviselőtestület kinyilváníthatja 
azon véleményét, hogy az urnafalra szükség van, és ha úgy alakul ezt el lehet 
rendezni. 
Az új temetőrész használatbavételével Alpolgármester úr foglalkozott, kéri, hogy erre 
kérdésre ő válaszoljon majd.  
 
A képviselőtestület hanganyagával kapcsolatosan elmondja, hogy ez csak technikai 
kérdés. Korábban volt arra kísérlet, hogy mikrofonokat használtak, esetleg 
visszatérhetnek erre a jövőben. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Az új temetőrész igénybevételével kapcsolatosan elmondja, hogy hozzá is érkezett 
ilyen megkeresés, ő akkor felvette a kapcsolatot a műszaki iroda munkatársával. 
Néhány technikai probléma van. Ezt a földhivatal által kimért területet át kell venni a 
GAMESZ –nak, ugyanis a jelenlegi temetők mind egyházi tulajdonban vannak. 
Ezidáig nem működött önkormányzati temető Szendrőben, ezért az önkormányzat 
részéről a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása szükséges, egyezetve 
az egyházak helyi vezetőivel. Ugyanis nemcsak az a probléma, hogy nincs üres 
sírhely, hanem szerkezetileg elég kusza a temető. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület bízza meg a GAMESZ vezetőt, hogy intézkedjen 
a temető kijelölése és jövőbeni használatba vétele ügyében. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A temető rendelet előkészítése kapcsán számos kérdést tisztázni kell, például 
sírhelymegváltás, egyházak hozzájárulásának kérdése a temetőfenntartás 
költségeihez, rátemetés költsége stb.  
Kéri a képviselőtestület türelmét, mert a közigazgatás átalakítása és a közös 
önkormányzati hivatalok létrehozásával kapcsolatban olyan szoros határidők között 
kell dolgoznia a hivatalnak, hogy a temető rendelet megalkotását leghamarabb 2013. 
tavaszán látja esélyesnek.  
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Valóban jól elő kell készíteni ezt a rendeletet. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A rendeletet a képviselőtestület megfelelő előkészítés után megalkotja, egyelőre 
legyen meg a temető kijelölése és annak lehetősége, hogy szüksége esetén oda 
temetkezzenek.  
 

A javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért. 
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- Közüzemi szerződések megújítása 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült a különböző – konkrétan az áram- és a 
gázszolgáltatási - közüzemi szolgáltatási szerződések 2013. évre történő 
megkötésének kérdése. Az ott elhangzott vélemények alapján kéri, hogy a 
képviselőtestület hatalmazza fel a GAMESZ vezetőt arra, hogy az ajánlatokat 
megvizsgálva az önkormányzat számára legkedvezőbb szerződéseket készítse elő.  
 

A javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért. 
 
 
 
 
- Kérdések a Humánpolitikai bizottság részéről 

 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság 
 
A bizottság ülésén merült fel az a hír, hogy mintegy 300 önkormányzat számára 
önrész nélkülivé, tehát 100 %-os támogatottságúvá teszik a szociális célú tűzifa 
beszerzését. Milyen módon történhet ez? 
 
Illetve másik dolog, hogy aggasztóan közeledik 2013. január 1. Ezzel kapcsolatosan 
érdeklődik a bizottság, hogy mi lesz az Idősek Átmeneti Gondozóházának és az ott 
dolgozók sorsa. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) szóló rendelet 1. számú mellékletében 
szerepel Szendrő, ahol 2000 Ft/ m3 önrészt kell biztosítani az önkormányzatnak. A 2. 
számú mellékletben szerepelnek azok az önkormányzatok, akiknek 14.000 Ft/ m3 
támogatást biztosít a BM önrész nélkül. Az igényfelmérés elektronikus rögzítése 
alkalmával nem is volt lehetőség arra, hogy Szendrő önrész nélkül rögzítse az 
igényét. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Gondozóház sorsával kapcsolatosan tájékoztatásul jelzi– mint ahogyan már a 2013. 
évi költségvetési koncepció tervezése alkalmával is említette – az önkormányzati 
intézmények egy részének vagy mindegyikének további működéséről rövid időn belül 
döntenie kell a testületnek. A kérdés adatokkal, háttéranyaggal alátámasztott, első 
körben nem nyilvános megtárgyalása szükséges. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul veszi.  
 
A továbbiakban olyan ügyben kell dönteniük melyet zárt ülésen kell tárgyalni.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Polgármester megköszönte a megjelenést 
és a nyilvános ülést bezárta.  
 

 
k.m.f. 

 
A jegyző távollétében: 

 
Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   

     polgármester      aljegyző 
 


