
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. december 21-i   
n y i l v á n o s    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,  Paszternák József János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ vezető 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc. Szolg. Központ vezetője 
Kovácsné Kurucsó Ilona  Művészeti Iskola igazgatója 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi vezető 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök 
 
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./ A  képviselőtestület 2013. I. félévi munkatervének megállapítása 
 

 Előadó: Szaniszló János polgármester 
 

2./ Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás 
jóváhagyása 

 
    Előadó: Szaniszló János polgármester 
  

3./ Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyása 
 

 Előadó: Szaniszló János polgármester 
 

4./ A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása 
 

Előadó: Szaniszló János polgármester 
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Indítványok, javaslatok 
 

- Közterület elnevezés módosítások 
- Az ÉHG  2013. évre javasolt közszolgáltatási díjával kapcsolatos állásfoglalás 
- 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság – perkezdeményezés 
- Orvosi ügyeleti további működtetése 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyása 

 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 7 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja.  
 
 
1. N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a 2013. I. félévi munkatervének 
megállapítását tárgyalja.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

 
145/ÖT. 2012. /XII. 21./  sz. Határozat  

 
  Tárgy:   Képviselőtestület 2013. évi I. félévi munkatervének 
      megállapítása.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a  
  2013. évi  I. félévi munkatervét az előterjesztett  formában  
  e l f o g a d j a.  
 
  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2013. június 30. 
 
 
 
2. N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
szóló megállapodást tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az előző ülésen a testület már tárgyalta  Szuhogy és Galvács községekkel Szendrői 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
tervezetet, akkor azt a bizottságok is véleményezték. Az írásos előterjesztést a 
testületi tagok megkapták. Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket.  
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Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Elmondja, hogy tartalmában ez a megállapodás lényegében ugyanaz, mint amit az 
előző ülésen a testület véleményezett. Szerkezetileg egy kissé tagoltabb, mint a 
korábban beterjesztett anyag az áttekinthetőség és az értelmezhetőség érdekében.  
A megállapodást ebben a formában Galvács és Szuhogy községek önkormányzatai 
már jóváhagyták.  
Megjegyzi, hogy időközben a parlament elfogadta és kihirdette a 2013 évi 
költségvetési törvényt, amelynek tartalma szerint valószínű, hogy lesz lehetőség a 
közös önkormányzati hivatal elismerhető létszámának emelésére, illetve magasabb 
létszámkeretet állapított meg az elfogadott költségvetési törvény, mint a korábbi 
törvénytervezet.  Ebből adódóan elképzelhető, hogy majd módosítani szükséges a 
megállapodást. Korábban is megjegyezte, hogy ez egy keret-megállapodás, amit 
majd az elkövetkező félév működése kapcsán felül kell vizsgálni és akkor valószínű, 
hogy javasolni fogja a módosítást. Kéri és javasolja, hogy a megállapodást ebben a 
formában hagyja jóvá a testület.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
Egyetért a jegyző asszonnyal. A költségvetési törvény a hivatal létszámkeretét 
növelte, nyilván ez lehetőség. Amennyiben az elvégzendő feladatok indokolják a 
létszám növelését, erre lehetőség lesz,  de ez nem kötelezettség. Jelenleg 18 fős 
létszámmal - ha feszített módon is - a közös hivatal működése biztosított. A 
képviselőtestületeknek kellő odafigyeléssel, illetve a költségek figyelembevételével 
kell majd meghozni a döntést, hogy a későbbiekben módosítják-e a megállapodást.  
A megállapodással Szuhogy és Galvács települések képviselőtestületei is 
egyetértettek, azt elfogadták. Javasolja a testületnek a megállapodás előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

146/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról  

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szuhogy, 
valamint Galvács községekkel Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást jóváhagyja.  
 
A Képviselőtestület döntését Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazás 
alapján hozta meg.  
A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
  Felelős: polgármester, jegyző 
  Határidő:  2012. december 31. 
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3. N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 3. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala megszüntető okiratát tárgyalja.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Az előző napirend tárgyalása kapcsán a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyásából adódóan a polgármesteri hivatalt, 
mint költségvetési szervet meg kell szüntetni, de nem jogutód nélkül, hanem 
jogutóddal. A jogutódja pedig a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal lesz. 
Javasolja a testületnek, hogy Szendrő Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala megszüntető okiratát az előterjesztett formában fogadja el.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tekintettel arra, hogy ez törvényi, illetve szervezeti átalakulásból eredő kötelezettség, 
javasolja Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megszüntető 
okiratának az előterjesztett formában történő jóváhagyását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

147/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megszüntető okiratának jóváhagyása  
 
 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszüntetésére 
vonatkozó megszüntető okirat tervezetét.  

 
Képviselőtestület Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalát  2012. december 31-i hatállyal m e g s z ü n t e t i.  
 
Képviselőtestület a megszüntető okiratot e határozat mellékletét képező 
tartalommal fogadja el.  

 
  Felelős:   polgármester 
  Határidő: 2012. december 31. 
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4. N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 4. napirend keretében Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát tárgyalja.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Törvényi kötelezettségnek megfelelően elkészítettek a Szendrői Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának tervezetét.  
A megalakuló Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzésének feltétele az alapító okirat elfogadása. Kéri annak az 
előterjesztett formában történő jóváhagyását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

148/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrői Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
„Szendrő Város, Galvács Községi és Szuhogy Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1 ) bekezdése, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 8. § (5) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény  végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
A költségvetési szerv:   
 
1. Neve: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
 
2.  Székhelye:  3752 Hősök tere 1 szám.  

 
3. Telephelye: 

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi Kirendeltsége 
  3734 Szuhogy, József Attila út 52. 
 
4. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 
 
 Szendrő Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
 
 Szuhogy-Felsőtelekes Községek Körjegyzősége 
 3734 Szuhogy, József Attila út 52. 
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5. Alapításáról rendelkező jogszabály megnevezése: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-
85.§ 

 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- 
és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása Közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  
Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 
meghatározott feladatokat. 
 
7. Alaptevékenysége:  

 
Szakágazati 
besorolás 

 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

  
Szakfeladatok:  
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz 

kapcsolódó tevékenység 
841115 Önkormányzatok képviselő választáshoz 

kapcsolódó tevékenység 
841116 Országos és helyi nemzetiségi  önkormányzati  

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európia parlamenti választáshoz kapcsolódó 

tevékenység 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenység 
841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 

adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841173 Statisztikai tevékenység 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841901 Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 

szervekkel 
841908 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
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890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

 
 
8. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre: 
Szendrő város, 
Galvács község, 
Szuhogy község közigazgatási területe. 
 
 
9.  Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
 
Galvács Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete 

   3752 Galvács, Bereg u. 10. 
 
 Szuhogy Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 3734 Szuhogy, József Attila út 52. 
 
10. Irányító szervének neve, székhelye: 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

  
11. Gazdálkodási besorolása: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
13. Vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §ának (1) bekezdése alapján a jegyző. 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, pályázat útján Szendrő, 
Galvács és Szuhogy települések Önkormányzatának polgármesterei 
lakosságszám-arányos többségi döntéssel és a hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével nevezik ki határozatlan időtartamra.  
Első alkalommal pályáztatás nélkül – egyébként lakosságszám-arányos többségi 
döntés alapján – Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
jegyzőjét nevezi ki határozatlan időtartamra. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Szendrő Város Önkormányzat Polgármestere 
gyakorolja. 
 
14. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv képviseletére a jegyző, akadályoztatása esetén az általa 
megbízott személy jogosult. 
 
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
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Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.  
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.   
 
16. Záró rendelkezések: 
  
Jelen alapító okirat 2013. január 01. napján lép hatályba. „ 
 
Képviselőtestület felkéri a jegyzőt az új költségvetési szerv törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2013. január 1. 

 
 
Indítványok, javaslatok 
 
 

- Közterületek elnevezésének módosítása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4 
§. rendelkezése alapján 2013. január 1-vel az utcaneveket, közterületek neveit meg 
kell szüntetni. Ezzel a képviselőtestület a korábbi ülésen már foglalkozott és 
javaslatok is születtek. A testület viszont széleskörű nyilvánosságot is biztosított a 
javaslatok megtételére.   
 
Akik ezzel kapcsolatosan nyilatkoztak, - elsősorban az érintett közterületeken élő 
lakosok -  az előző testületi ülésen megfogalmazott térelnevezést, mégpedig a 
Felszabadulás utca elnevezése helyett a Kenderföld utca nevet, a Marx tér helyett 
pedig a Csáky István tér elvezést javasolják. Javasolja a két közterület nevének ilyen 
módon történő módosítását. A közterületek névváltozásából eredő, lakosságot érintő 
intézkedéseket megteszik.   
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

149/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Közterületek elnevezésének módosítása 
 

 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
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elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi 
CLXVII. törvény 4 § rendelkezése alapján – ugyanakkor figyelemmel az 
érintett közterületen élő nagykorú állampolgárok véleményére  -   
2013. január 1. napjától 
 

- a  Felszabadulás utca elnevezésű belterületi közterület megnevezését 
Kenderföld utca elnevezésre, valamint  

-  a Marx tér elnevezésű belterületi közterület megnevezését  
      Csáky István tér elnevezésre módosítja. 

 
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt a közterületi névváltozással 
összefüggő további szervezési és igazgatási intézkedések megtételére. 

  
  Felelős:   jegyző 
  Határidő:  2013. március 31. 
 
 

- ÉHG Zrt. 2013. évre javasolt közszolgáltatási díj 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az ÉHG ÉM Hulladékgazdálkodási Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, 
melyben javaslatot tesznek a 2013. évi közszolgáltatási díj mértékére.  
 
A polgármester részletesen ismerteti az ÉHG árajánlatát. Az árajánlat 
fénymásolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A ÉHG közszolgáltatási díj ajánlata szerint  a 110-120 l-es hulladékgyűjtő edények 
egyszeri ürítési díja 2013. január 1. napjától  510 Ft/ürítés + ÁFA., ez 20 %-os 
díjemelést jelent az ÉHG részéről.  
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
Tekintettel arra, hogy díjemelésről van szó, a szokásos kitétellel javasolja a Bizottság 
elfogadni, hogy a GAMESZ, mint az ÉHG. Zrt. alvállalkozója legalább a 
közszolgáltatási díj növekedés mértékével hasonló nagyságú szolgáltatási áremelést 
érjen el. Erről  az ÉHG Zrt-t tájékoztatni szükséges.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető  
 
A pénzügyi bizottsági ülésen erről volt szó, megkereste az ÉHG Zrt-t., a cég pedig 
már meg is küldte az ilyen tartalmú, ún. kompenzációs szerződést. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

150/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  2013. évi közszolgáltatási díj emelése 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete az  
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 ÉHG. Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt. /Kazincbarcika 
Eszperantó út 2./ szolgáltató 2013. évi közszolgáltatási díj emelésére 
vonatkozó javaslatát  az alábbiak szerint elfogadja.  
 
2013. évi közszolgáltatási díjtételek (begyűjtés, szállítás, deponálás 
díja) 
 
Edény  űrtartalma: 
110-120 l –es    510 Ft/ürítés+ÁFA 
240 l-es           1.090 Ft/ürítés+ÁFA 
770 l-es   3.880 Ft/ürítés+ÁFA 
1100 l-es   5.650 Ft/ürítés+ÁFA 
4000 l-es  20.550 Ft/ürítés+ÁFA 
 
Egyéb szolgáltatási díjtételek 2013. évre:  
 

- Gazdálkodó szervezetek  
kommunális hulladék díja  7.400 Ft/m3 ÁFA 

- Megrendelésre végzett   7.980 Ft/m3 ÁFA 
- Települési szilárd hulladék  

elhelyezési díja   16.790 Ft/to+ÁFA 
- Föld elhelyezési díja  1.390 Ft/to +ÁFA 
- Törmelék elhelyezési díja  2.420 Ft/to +ÁFA 
- Zöldhulladék elhelyezési díja    670 Ft/to +ÁFA 
 
EHG Zrt. tulajdonában lévő edényzet bérleti díja 2013. évben: 
 
Edény űrtartalma: 
110-120 l-es   470 Ft/hó+ÁFA 
240 l-es   650 Ft/hó+ÁFA 
770-1100 l-es  4.070 Ft/hó+ÁFA 
3000-4000 l-es 11.400 Ft/hó+ÁFA 

 
 
  Felelős:    polgármester, GAMESZ vezető 
  Határidő:  30 nap 
 
 

- 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 
 

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A képviselőtestület a 32/ÖT. 2012. /III.28./ számú határozatával hagyta jóvá a 
közbeszerzési tervét. A közbeszerzési tervet a képviselőtestület az elnyert pályázat 
függvényében bármikor módosíthatja.  
Javasolja a testületnek a közbeszerzési terv módosítását az ún. svájci alapos 
pályázat közbeszerzésének megkezdése érdekében. Képviselőtestület tagjai a 
határozati javaslatot megkapták, kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

151/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 

 
Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv módosítása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
32/ÖT.2012./III.28./ számú  határozatával jóváhagyott 2012. évi 
közbeszerzési tervének építési beruházásokra vonatkozó részét az 
alábbi ponttal egészíti ki: 
 
Közbeszerzés tárgya, elnevezése: 
Vállalkozási szerződés a Rakacai víztározó mentett oldali 
töltéstest  helyreállítására „Svájci Hozzájárulás a Kiterjeszkedő 
EU-hoz – Együttműködési Program  Magyarországgal”  
Projekt száma: 7F-08207.01 (SH/2/2/5) 

 
Közbeszerzés becsült (nettó) értéke forintban :  188.000.000 
Önrész:       28.200.000 
Svájci Alap támogatása:             159.800.000 
Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja: 2012. 
december 
A tervezett eljárás típusa:  Nyílt eljárás (Kbt. Második rész, XII. 
fejezet) 
 
Képviselőtestület felkéri a módosított közbeszerzési terv 
közzétételére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

- Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
 

 
Rescsánki Béláné óvodavezető 
 
A Hétszínvirág Napközotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását jogszabályi 
változások és a Bem úti óvoda bővítése teszik szükségessé. Az alapító okirat 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot a képviselők megkapták, kéri az azzal 
kapcsolatos véleményeket.  
 
Kalász László képviselő, általános iskolaigazgató 
 
Az alapító okirat 3. pontja a közoktatási törvényre hivatkozik. Véleménye szerint a 
közoktatási törvényt a köznevelési törvényre kell lecserélni. Az óvoda működési 
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rendjét a köznevelési törvény 8. §-ra való hivatkozással indokolják, tehát az alapító 
okiratba a 2011. évi CXC tv, mint a jogszabályi háttér jelenjen meg.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Ez a félreértés abból adódik, hogy a köznevelési törvény fokozatosan lép hatályba, a 
közoktatási törvény pedig fokozatosan kerül hatályon kívül helyezésre.  Ahogy 
Igazgató úr is elmondta, 2013. január 1-től a az alapító okirat módosítása kapcsán a 
köznevelési törvényre kell hivatkozni.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

 
152/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 

 
Tárgy: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
  
Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hétszínvirág 
Napköziotthonos  Óvoda /3752 Szendrő Bem út 2/B.  alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hétszínvirág 
Napköziotthonos  Óvoda /3752 Szendrő Bem út 2/B.  alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
Az alapító okirat bevezető rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 9. §. /4/ 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, továbbá az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § 
(1)-(2) bekezdései, valamint a közoktatásról szóló- többször módosított - 1993. 
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése és a 121.§./1/bekezdés 28.29 pontja 
alapján, továbbá a szakfeladat rendről és az állami szakágazati rendről szóló 
56/2011 (XII.31) NGM. rendeletekben foglaltakra figyelemmel alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okiratát adja ki. 
Ezen egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba 
lépésének napja a törzskönyvi bejegyzés napja . 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi szöveggel módosul, illetve egészül 
ki:  
Költségvetési szerv megnevezése: 
Adószám: 16677252-1-05 
 
KSH statisztikai számjel: 16677252-8510-322-05 
 
Költségvetési számla szám: 11734080-16677252 
 
2.  Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint: 
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A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint három éves 
kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges 
fejlettségi szint eléréséig nevelő intézmény. 
3.1  Államháztartási szakágazati besorolása: 851020  Óvodai nevelés 
      TEÁOR: 8510 Iskolai előkészítő oktatás” 
3. Az alapító okirat  4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Költségvetési szerv típus szerinti besorolása 

a.  Közszolgáltató szerv fajtája alapján:     Közintézmény 
b. Közoktatási törvény szerint:                   Óvoda 
c. Jogállása:    Szakmai ügyekben önálló jogi személy. 

 
4. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 Felvehető maximális gyermeklétszám:  175  fő  
 A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-al 

növelhető 210 főre 
 

5. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az intézmény alaptevékenysége: helyére a következő szövegrész kerül: 
 
 A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti 
besorolása  
a 8510  iskolai előkészítő oktatás és a 85101 Óvodai nevelés 
a 620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  törlésre kerül,  
helyére a 620000 Információ-technológiai szolgáltatás kerül. 
 
6. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiakra módosul: 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi, gazdasági feladatait a városi önkormányzat Gazdasági 
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

 
Az alapító okirat további pontjai változatlan formában hatályosak.  

 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat mellékletét képezi.  

 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő: 2012.december 31. 

 
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ügyvédi megbízás 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A tűzoltóság átadásával-átvételével kapcsolatosan a testület már korábban döntött.  
A határozat értelmében megkeresték a Megyei Katasztrófavédelmi Megyei 
Igazgatóságot.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Katasztrófavédelmi Megyei Igazgatóság  
ragaszkodik a saját elképzeléseihez, ezért perkezdeményezést nyújtott be a Miskolci 
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Törvényszékhez. A Miskolci Törvényszék jogosulatlanság miatt a Kazincbarcikai 
Városi Bírósághoz tette át az ügyet, melyről végzés született. A bíróság az ügyben 
még semmilyen beadványt nem kért az önkormányzattól. Nyilván itt egy 
ellenkeresettel kell élniük, ezért arra kér felhatalmazást a testülettől, hogy bízzanak 
meg egy ügyvédet, aki eljár az ügyben, illetve képviseli az önkormányzatot.  
 
Hudák József képviselő 
 
Javasolja, hogy ahhoz az állásponthoz tartsa magát a testület, amiben már döntöttek, 
ugyanis van egy átadás-átvételi jegyzőkönyv, amiben a Katasztrófavédelem  
elismerte ezeket a bizonyos tartozásokat, utána próbált kihátrálni a történetből. Való 
igaz, hogy ügyvédi segítség kell, illetve ügyvéddel kell képviseltetni a 
képviselőtestületet, illetve az önkormányzatot.  

 
Joó László képviselő 
 
Minden olyan lépés, ami szükséges ahhoz, hogy ez az ügy az önkormányzat javára 
dőljön el, oda kell figyelni, különösen a határidőkre, nehogy amiatt legyen valami 
jogvesztő. Bölcs gondolat az, hogy ügyvédet bízzanak meg ezzel az üggyel.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

 
153/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 

 
Tárgy: Katasztrófavédelem-  ügyvédi megbízás 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
valamint Szendrő Város Önkormányzata  közötti tartozás megfizetése 
iránti perében korábbi állásfoglalását  fenntartja és az ügy vitelére 
ügyvédet bíz meg. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

- Orvosi ügyeleti további működtetése 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az orvosi ügyelet működése 2012 december 31-én mindkét szolgáltató által, tehát 
Szendrő város önkormányzata és az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által  
felbontásra került. Időközben a kistérségi társulás tanácsa közbeszerzési eljárás 
megindítását kezdeményezte. Nyilván ennek átmeneti ideje van még ez meg fog 
történni, ezzel együtt viszont a működtetés az önkormányzatok részére 
kötelezettség, hiszen az orvosi ellátás biztosítása az önkormányzatok 
kötelezettsége. Ennek megfelelően a társulás az áttemeti időszakban vállalja az 
ügyeletnek a  szervezését abban a formában, hogy mindkét szolgáltató folytatná a 
tevékenységét úgy, hogy a jelenlegi 
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 OEP finanszírozás keretén belül járó normatívára jogosult és a működési 
többlettel járó költséget a kistérésig társulás meg fogja téríteni. A kistérségi 
társulás minden egyes önkormányzattal egy megállapodást fog kötni arra, hogy 
lakosságarányosan ezt a díjat minden hónapban előre kifizessék, a kistérség pedig 
állja a két szolgáltatónak a működéssel kapcsolatos különbözetet. 
 
Hudák József képviselő  
 
Úgy hallja, hogy a közbeszerzési eljárást mégis csak meg tudta indítani a 
kistérség, amit meg kellett volna indítani 3-4 hónappal ezelőtt, hogy december 31. 
napjával  le is tudjon záródni, ami ellen egy hónappal ezelőtt polgármester úr még 
nagyon tiltakozott, hogy milyen alapon indítana közbeszerzési eljárást a kistérségi 
társulás.   
 
Nem érti a postás szerepét, hogy minek kell a kistérségi társulásnak ebben az 
esetben egy átmeneti időre fizetni, – egyébként is a társult önkormányzatok 
finanszíroznák, illetve tennék meg ezt a kiegészítést – miért nem fizethetik 
egyenesen a szendrői önkormányzat számlájára ezeket a hozzájárulásokat, hiszen 
az OEP finanszírozást is szintén Szendrőnek kell megkérni szintén az ő 
felhatalmazásuk alapján ez alatt az átmeneti idő alatt míg a közbeszerzés lezajlik, 
illetve  vagy lesz, vagy nem lesz nyertese a közbeszerzési eljárásnak.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Elmondja, hogy közbeszerzési eljárás nem is biztos, hogy szükségeltetik.  Ez 
ügyben állásfoglalás kérése van folyamatban. Összegszerűen kötelezettségük van 
közbeszerzési eljárást indítani, de a szakértők véleménye szerint nem szükséges,   
mert az OEP finanszírozást nem kell  beletudni ebbe a  díjba, hanem csak az 
egyéb fennmaradó kiegészítő összeget, az pedig nem éri el a 8 millió forintos 
összeghatárt, ami a szolgáltatások esetében meghatározott.  
 
Tehát a közbeszerzés ki lett írva, de a közbeszerzési értesítő nem jelent meg a 
közbeszerzési eljárásról állásfoglalás miatt.  
 
Jelenleg van finanszírozási szerződésük, tehát OEP finanszírozást nem kell 
módosítani.  Éppen azért kell az átmeneti működést  biztosítani, mert az OEP 
finanszírozás megkérése legjobb esetben is 3 hónap.  
 
 
A postás szerepére praktikus okokból vállalkoztak. Nagyobb lehetőséget látnak 
abban, ha egy szervezettel vannak szerződésben, mint 31-el. 
 
Ismeri az önkormányzatok hozzáállását az ügyhöz.  Biztos benne, hogy több 
önkormányzat nem fog nyilatkozni ez ügyben határidőre. Aki ezt a megállapodást 
nem írja alá az orvosi ügyelet nem kap lehetőséget arra, hogy ezekre a 
településekre kimenjen. Minden önkormányzatnak kötelezettsége az orvosi ellátás 
biztosítása, ez az önkormányzatok felelőssége. 
 
Javasolja a testületnek, hogy fogadja el a Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanács által tett felajánlást. 
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza a következő 
határozatot.  

 
 
154/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 

 
Tárgy:  Orvosi ügyelet tovább működtetése 

 
 Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az 
Orvosi ügyelet tovább működtetéséről szóló Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanács határozatát, és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1./ Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestület tudomásul 

veszi, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulási Megállapodás III.2.1.1. pontjában vállalt 
feladatot, „a hétközi, illetve hétvégi orvosi rendszer 
összehangolását, közös működtetését Szendrő város és 
Edelény városközpontokkal” társulási formában működteti tovább 
2013. január 1-jétől a Társulási megállapodás vonatkozó részének 
változatlanul hagyása mellett. 

2./ Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselőtestülete 
vállalja a feladat ellátásának finanszírozását lakosságszám alapján a 
2012. évi működési kiadások szerint: 

Szendrői orvosi ügyelet:  14.458.000.- Ft : 15.681 fő = 922.- Ft / fő 
összegben vállalja 

3./ A Képviselő-testület vállalja hogy a 2./ pont szerinti 
hozzájárulás összegét minden hónap 5. napjáig előre átutalja a 
többcélú Társulás részére, melyhez kapcsolódóan azonnali 
beszedési megbízást bocsát ki a Társulás részére. 
Az azonnali beszedési megbízás határideje: 2012. január 01-től 
visszavonásig érvényes. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

- Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának jóváhagyása  

 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítandó pontjait. E szerint a  Megállapodás III. Fejezet 2.1.7. pontja a 
Pedagógiai Szakszolgálati tevékenységről hatályon kívül helyezésre kerül, 
továbbá az Értékelési, ellenőrzési rendszerek működtetése, belső ellenőrzés 
összehangolása, közös szervezése, működtetése, közös foglalkoztatás (2. sz. 
mellékelt szerint) hatályon kívül helyezésre kerül. 
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Ismerteti a határozati javaslatot, és kéri annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását.  
 

 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  

 
 
155/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 
 
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társulási Tanács által 46/2012. (XII. 13.) számú határozattal 
elfogadott Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását. 
 
A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Települési 
Önkormányzatainak Képviselő-testületei által jóváhagyott, 2004. 
május 26. napján hatályba lépett Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását j ó v á h a g y j a . 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy 295/3 hrsz. alatt fekszik az 
általános iskola valamennyi épülete. Korábban szó volt arról, hogy az 
iskolaátadást megelőzően történjen meg a közvetlenül nem oktatási célt 
szolgáló épületek önálló helyrajzi számon történő elkülönítése. Az 
előkészületeket az építéshatóság megtette. Javasolja, hogy a 
képviselőtestület határozatban hagyja jóvá ezen ingatlan telekmegosztását 
úgy, hogy a diákkonyha, ebédlő és a régi iskolaszárny az ún. B épülettől 
elkülönítve önálló helyrajzi számot kapjon.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

156/ÖT. 2012. /XII. 21./ sz. Határozat 
 
 
Tárgy: A 295/3 hrsz. telek ingatlanmegosztása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyja a közvetlenül nem oktatási célt szolgáló épületek 
önálló helyrajzi számon történő elkülönítését. 
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A képviselőtestület megbízza a műszaki irodát a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: műszaki iroda, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 

- Tájékoztatások 
 

Szaniszló János polgármester 
 

Tájékoztatja a testületet, hogy Izsvákné Bosnyák Margitot, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóját Kövér László Országgyűlés Elnöke egy magas rangú kitüntetésben 
részesítette az önkormányzat különböző területén végzett több évtizedes munkája 
elismeréseképpen. Ezúton is gratulál neki. 

 
 

Tájékoztatja tovább a testületet, hogy 2013. január 1-vel Navracsics Tibor 
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Úr kinevezte a Kazincbarcikai Járási Hivatal 
vezetőjévé. Ez a kinevezés összeférhetetlen a polgármesteri címmel. A 
polgármesteri tevékenység lemondásának napja még vitatott, valószínű, hogy az 
ezzel kapcsolatos állásfoglalást december végén kapják meg. 
 
Hudák József képviselő 
 
Gratulál a kinevezéshez. Tudomása szerint a törvény az összeférhetetlenség 
megszüntetésére 31 napot ad. Nyilván itt kérdés lehet, hogy mikor kezdődhez ez 30 
nap. Valószínű, hogy január 1. napjától, tehát január 30-val kell a lemondást 
megtenni.  
Kérdése, hogy január hónapban hogyan képzeli a járási hivatal vezetését, illetve a 
polgármesterséget egy ütemben ellátni, hiszen mind a kettő elég nagy feladat. A 
járási hivatal beindítása, illetve a január hónap levezénylése szintén embert kívánó 
feladat.  
 
Szaniszló János polgármester  
 
Éppen azért van az átmeneti időszakra szükség, hogy ezt a dolgot kellőképpen 
átadják. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 2 hónapos időszak is már intenzív munkával 
történt mindkét szervezet részéről. Számos olyan feladat volt az önkormányzat 
esetében, ami sokszor határidőn túli feladatokat jelzett, /pár óra alatt kellett 
jelentéseket teljesíteni/ és ennek maradéktalanul helyt álltak mind az iskola, mind a 
járási hivatal létrehozásával kapcsolatosan.  
Nyilván ez fizikailag több távollétet fog jelenteni az első időszakban, de azt 
mindenféleképpen biztosítani akarja, hogy az itteni átmenet biztos legyen.  
A hivatalban most már van választott jegyző is, gyakorlatilag itt a jövő év elején az új 
hivatalnak a működésével kapcsolatba lehetnek feladatok, de ezek megnyugtató 
módon rendeződtek eddig is. Úgy gondolja, hogy mind a három önkormányzattal ezt 
a fajta munkát fogják tudni kezelni.  
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A pénzügyi gondjaik enyhítése is valamilyen szinten megtörtént, hiszen a 
hitelkonszolidációs lehetőséggel élve Szendrő esetében jóváhagyólag ment fel a 
konszolidációval kapcsolatos anyag. A tegnapi nap folyamán pénzügyi teljesítés is 
történt, összesen 49.500.000 Ft erejéig önhiki támogatásban részesültek.  Ez is 
segíti egy kicsit a dolgaik rendezését.  
 
 
  Képviselőtestület a tájékoztatásokat egyhangúan tudomásul vette.  
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta. 
 

 
k.m.f. 

 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester      jegyző 
 


