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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12. napján 
megtartott nyilvános  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme 
   Szendrő, Fő utca 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Képviselő-testület tagjai: 
 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Jósvay István,  Paszternák 
József János.  
 
Az ülés megnyitását követően érkezett: Kalász László és Gajdosné Tolnai Klára 
képviselő. 
Távolmaradását bejelentette: Joó László képviselő 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető 
Liptákné Spisák Beáta  Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Rescsánszki Béláné Óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ Pénzügyi Csoportvezető 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
Tomorszki István megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból, 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
 
A képviselő-testület a javaslattal 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
1./ Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 

2./ A GAMESZ Alapító Okiratának módosítása 
előadó: Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 

3. / A GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
előadó: Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

 
4./ A közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló 6/2008. (VI. 
25.) önkormányzati rendelet módosítása 

előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző 
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5./ Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző 

 
6./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

előadó: Tomorszki István polgármester 
 
7./ Indítványok, javaslatok 
 
 
1 . /  Na p i r e n d  
A Képviselő-testület az 1. napirend keretében a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztatót, valamint a 2013. évi költségvetés módosítását tárgyalja. (Az 
előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A 2013. I félévi költségvetési tájékoztatót is írásban a képviselők rendelkezésére 
bocsájtották, amely részletesen bemutatja az önkormányzat 2013. év I. félévi bevételeit és 
kiadásait.  
 
Jósvay István  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke 
A bizottság tárgyalta a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és a 
felmerült kérdésekre részletes választ kapott a Pénzügyi Iroda vezetőjétől. Ezt követően 
megállapítást nyert, hogy a bevételek és a kiadások az időarányos teljesítésnek 
megfelelnek, az önkormányzat költségvetése szoros, melyet az intézmények igyekeznek 
annak megfelelően követni. A bizottság javasolja a tájékoztató előterjesztett formában 
történő elfogadását a képviselő-testület számára.  
 
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető 
 
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében előírja, hogy „a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatja a képviselőtestületet.” A képviselő-testület tagjai a gazdálkodás helyzetéről, az 
azzal kapcsolatos gondokról napi információval rendelkeznek, mivel a pénzügyi helyzet 
gyakorlatilag valamennyi testületi ülésen szóba kerül. 
Ismerteti a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésének tényszámait. (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kalász László képviselő megérkezésével a képviselő-testület létszáma kiegészül 5 
főre.  
 
Hozzászólások  
 
Hudák József alpolgármester 
Az adóbevételekkel kapcsolatosan kéri, hogy a behajthatatlan adóhátralékokat töröljék a 
nyilvántartásból, hiszen abban szerepelnek olyan cégek is, melyek már nem léteznek. Az 
adóbehajtás esetében kéri, hogy havi, vagy kétheti rendszerességgel az  irodavezető 
ellenőrizze, hogy megtörténnek –e a felszólítások illetve kéri, hogy fordítsanak figyelmet arra, 
hogy a fizetési kötelezettség a város valamennyi lakójára érvényes legyen.  
Szóba került a szeptember 30. határidővel benyújtandó, a helyi önkormányzatok 
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, mellyel összefüggésben 
kéri, hogy a támogatási igény alapját képező számlákat, igazolásokat időben gyűjtse be a 
Pénzügyi Iroda a szállítóktól, szolgáltatóktól.  
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Gajdosné Tolnai Klára képviselő megérkezésével a képviselő-testület létszáma 
kiegészül 6 főre.  
 
Tomorszki István polgármester 
Az önkormányzat anyagi helyzete adott, ismert mind a képviselő-testület, mind a lakosság 
előtt. Ennek fényében az intézményektől az önkormányzat a lehetőségekhez mért 
gazdálkodást vár, melyet úgy gondol, hogy sikerült megvalósítani. Megjegyzi, tudja, hogy 
nehéz elfogadni, hogy nincs pénz bizonyos dolgokra, de az önkormányzat  mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a költségvetést javítsa, bevételekhez jusson.  
Az eddigiekhez hasonló munkát kér a GAMESZ-tól, a Pénzügyi Irodától és az 
intézményektől, illetve kéri, hogy tartsák magukat a költségvetésben meghatározott 
irányszámokhoz, lehetőségekhez. Mindannyiuk munkáját köszöni és a következő 
időszakban is kéri a takarékos gazdálkodás szem előtt tartását annak érdekében, hogy ezt a 
nehéz időszakot túlélje az önkormányzat. 
 
Javasolja a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató előterjesztett 
formában történő elfogadását a képviselő-testület számára.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja .   
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 15. 

 
Tomorszki István polgármester 
Utal arra, hogy az előirányzatok, így a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a 
képviselők és az intézményvezetők is írásban megkapták.  
Ismerteti a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet és 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 16/2013(IX.13.) rendeletét, mely a 2013. évi 
költségvetésről szóló 6/2013. /III. 13./ rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2 . /  Na p i r e n d  
A képviselő-testület a 2. napirend keretében  a GAMESZ Alapító Okiratának módosítását 
tárgyalja.  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A képviselő-testület tagjai a módosításra vonatkozó javaslatot megkapták, kéri az ezzel 
kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
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Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Az alábbiak szerint összefoglalja a GAMESZ alapító okirat módosításának előzményeit, 
szükségességét.  
Elmondja, hogy a GAMESZ-t 1980. március 1-jén alapította Szendrő Város Tanácsa. Az 
azóta eltelt időben rengeteg  - jogszabályi és feladatbeli – változást  élt meg  az intézmény. 
Ezek a változások  eddig is magukkal hozták az alapító okiratnak, a szervezeti és működési 
szabályzatnak és az intézmények közötti működésnek a változásait.  A legutóbbi alapító 
okirat módosítás 1999. október 28-án történt. Az azóta eltelt időszakban a törvényi – és 
feladatváltozások kapcsán szükségessé vált az intézmény Alapító Okiratának módosítása. 
Indokolta ezt a változást többek között az, hogy a GAMESZ- en kívül az önkormányzat többi 
intézménye is önállóvá vált, továbbá jogszabály értelmében az intézmény nevének 
módosítása is elengedhetetlen. 
Így a neve „Szendrői Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet” –re változna.  
Emellett a közfoglalkoztatottak megnövekedett száma is indokolja, hogy a GAMESZ 
rendelkezzen telephellyel, ahol egyrészt maga a foglalkoztatás, másrészt annak 
adminisztráció megvalósul.  Az Alapító Okirat tervezetbe így bekerült a Szendrő Besze 
János utcai telephely. Másik lényeges dolog, mely  a változtatást indokolja, hogy a mostani 
alapító okirat tervezetben szerepel, hogy  a GAMESZ  vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. Ez a jövőre nézve azt is jelenti, hogy változás nem történik a feladatellátásban, 
pusztán a vonatkozó jogszabály előírásai alapján  pontosították az alapító okiratot, tehát  a 
szabad kapacitás terhére, az alaptevékenység sérelme nélkül végezhetnek vállalkozási 
tevékenységet. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a GAMESZ  Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslat előterjesztett formában 
történő elfogadását  a képviselő-testülettől.  
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy:  A GAMESZ Alapító Okiratának módosítása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és a GAMESZ alapító 
okiratának módosítását az előterjesztett formában j óváhagyja .  
 
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
3 . /  Na p i r e n d  
A képviselő-testület a 3. napirend keretében  a GAMESZ  Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását tárgyalja.  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
GAMESZ  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és egységes szerkezetben 
történő elfogadását szintén jogszabály – és feladatváltozás indokolja. Az Alapító Okiratban 
meghatározott módosítások gyakorlati szempontból történő alkalmazása a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltak szerint valósítható meg. Elmondja, hogy a jelenlegi 
tervezet sokkal több melléklettel, érthetőbben és világosabban fogalmazza meg a 
feladatokat,  ezáltal jobban számon kérhető.  
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Hozzászólások  
 
Jósvay István  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  a GAMESZ  Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására készített  javaslatot. A Bizottság megállapította, hogy az augusztus 28-án első 
ízben előterjesztett javaslat a képviselő-testület és a bizottság  által jelzett – jogszabályi és 
egyéb - szempontok alapján kiegészítésre és módosításra került jelen testületi ülésre, a 
szakfeladatrend kiegészítésre került, a szervezeti ábra pontosítása megtörtént.  
 
A bizottság javasolja az SzMSz előterjesztett formában történő elfogadását a képviselő-
testület számára.  
 
Tomorszki István polgármester 
Mint már elhangzott, a GAMESZ SzMSZ módosítására jogszabályi változások valamint 
életszerű változások következtében miatt szükséges, ezért javasolja annak előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 78/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: A GAMESZ  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMESZ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt az előterjesztett formában 
j óváhagyja .   
 
Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.  
 
Felelős: jegyző, intézményvezető  
Határidő: 30 nap 

  
 
4 . /  Na p i r e n d  
A képviselő-testület a 4. napirend keretében  a közterület használatáról, védelméről és a 
közterület-használat díjáról szóló 6/2008. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet tárgyalja.  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja  a képviselő-testületet, hogy a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya levélben kereste meg az önkormányzatokat, 
figyelmeztetve arra, hogy kihirdetésre került a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  
módosítása, melynek értelmében az önkormányzat a törvény hatályba lépését követő 30 
napon belül köteles megalkotni a közterületek filmkészítésre történő használatáról  szóló 
rendeletét.  
Úgy gondolja, hogy mivel már az önkormányzat már közterület használatáról szóló 
rendelettel rendelkezik, nincs szükség új rendelet alkotására, hanem a meglévő rendelet 
megfelelő módosítása is elegendő. 
Ismerteti a tárgyban készített előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetet és kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 17/2013(IX.13.) rendeletét, mely a közterület 
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használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló 6/2008. (VI. 25.) 
rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
5 . /  Na p i r e n d  
A képviselő-testület az 5. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalja. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a határozati javaslatokat. Hangsúlyozza,  
hogy a testület és a bizottság tagjainak névsorát nem mellékletben, hanem az SZMSZ 
függelékében szükséges feltüntetni, a függelékek jóváhagyása pedig testületi határozat 
formájában történik. Mindezek tekintetében készült el az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának rendelet tervezete, valamint  a 
függelékeket meghatározó határozati javaslatok.  
 
Kéri a rendelet tervezet és a határozati javaslatok megtárgyalását és az előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 
egyhangúan megalkotja a 18/2013. (IX.13.) rendeletét az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 9/1995.(VI.28.) rendelet 
módosításáról.  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Tomorszki István polgármester 
Javasolja az SzMSz előterjesztett formában történő módosítását  illetve mindkét határozati 
javaslat elfogadását a képviselő-testület számára.  
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet 5. függelékének elfogadása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) önkormányzati rendelet 5. függelékét az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 
 
Tomorszki István polgármester 
Hudák József alpolgármester 
Gajdosné Tolnai Klára 
Joó László 
Jósvay István 
Kalász László 
Paszternák József János 
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Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a módosításnak a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzaton történő átvezetésére. 

 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

  
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet 6. függelékének elfogadása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6. függelékét az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Bizottságai 
 
Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság: 5 fő 
Elnök:  Jósvay István képviselő 
Tagok: Gajdosné Tolnai Klára képviselő  
  Joó László képviselő 
  Bári András 
  Petró Jánosné 
 
Humánpolitikai Bizottság: 5 fő 
Elnök:  Kalász László képviselő 
Tagok: Jósvay István képviselő 
  Paszternák János József képviselő 
  Kisidáné Griger Ildikó 
  Kovács Ferencné 
 
Ügyrendi Bizottság: 3 fő 
Elnök:  Kalász László képviselő 
Tagok: Jósvay István képviselő 
  Paszternák János József képviselő 
 
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a módosításnak a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzaton történő átvezetésére. 

 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 
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6 . /  Na p i r e n d  
A képviselő-testület a 6. napirend keretében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Az előző napirendekhez hasonlóan, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása szintén jogszabályi változásokra tekintettel szükséges.  
A Megállapodás módosítása négy pontban érinti a Társulás alapszabályát, főként 
szakágazati besorolás, szakfeladatrend meghatározás, azonosító adatok változása, illetve a 
megállapodás módosítási feltételeinek vonatkozásában. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban már jóváhagyta  a Társulási Megállapodás 
módosítását, azonban  a Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya további 
módosítást tart indokoltnak. Mindez elsősorban azzal függ össze, hogy  az Mötv. értelmében  
a Társulási Tanácsok kvázi képviselő-testületekként működnek, tehát annak szabályai 
vonatkoznak rá és ezen szabályokkal egészül ki a Megállapodás.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása 

   
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának tervezetét a 
Társulási Tanács által 2013. június 30. napján jóváhagyott formában. 
 
Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, 
és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Ind í t ványok ,  j avas la t ok  
 

- Hozzájárulás a Szendrői orvosi ügyeleti gépjármű vásárlásához 
 

Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Molnár Oszkár az Edelényi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke levélben fordult a tagtelepülések önkormányzataihoz és segítségüket kéri a 
szendrői orvosi ügyeleti autó cseréjével kapcsolatosan.  A levél tartalmát az alábbiak szerint 
foglalja össze:  
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása  módosított, jelenleg érvényben lévő Társulási 
Megállapodás szerint a Társulás az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 
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hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről 
Szendrő város és Edelény városközpontokkal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe 
vételével. 
A megállapodásban részletezett szabályok szerint, a Társulás a 47/2012. (XII.13) Társulási 
Tanácsi határozattal megállapított tagdíjat a tagoktól beszedi, és az orvosi ügyeletek részére 
tovább utalja. 
Tekintettel arra, hogy a társulások normatív támogatása 2013. január 1-jétől megszűnt, 
azonban a vállalt kötelezettségek miatt szükséges a Társulás további működtetése, így a 
Társulás működtetését és egyben az orvosi ügyeletek működését a társult önkormányzatok 
biztosítják. A társulás rendelkezésre álló forrásai az esetleges többlet támogatásokat nem 
tudják fedezni így, az ügyeleti gépkocsi vásárlása az ügyeletekhez tartozó tagtelepülések 
saját forrása terhére biztosítható. 
A gépjárművek piaci forgalmi viszonyai alapján, számításaink szerint egy kb. 1.500.000.- Ft 
értékű használt személygépjármű megvásárlása a Szendrői orvosi ügyelethez tartozó 
tagtelepülések által lakosságszám arányosan kb. 97.- Ft/lakos összeget képviselne. 
97 x 15.545 fő = 1.507.865.- Ft. 
A Szendrő város központtal működő ügyelethez tartozó településeknek ezen összeget 
kellene biztosítani saját forrásból egy orvosi ügyelethez szükséges gépjármű 
megvásárlására. 
A 2013. szeptember 12-én tartott Tanács ülésen napirenden kívül felmerült a gépjármű 
beszerzés kérdése. 
A jelenlévő polgármesterek határozathozatal nélkül (a gépjármű rendkívül rossz állapotára 
tekintettel) azon állásponton voltak, hogy az érintett önkormányzatok vállalják a beszerzés 
költségéhez való hozzájárulást lakosságszám arányosan. 
 
A gépjármű beszerzése érdekében minden Szendrő központú ügyelettel érintett 
Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő képviselő-testületi ülésén – de 
legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig - határozatot kell hozzon a hozzájárulás 
összegéről. 
 
Kéri az előterjesztés jóváhagyását. Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy:  Hozzájárulás a Szendrői orvosi ügyeleti gépjármű vásárlásához  

   
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői orvosi ügyelet 
gépjármű helyzetének megoldására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:   
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása szerint a Társulás 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a hétközi, illetve hétvégi orvosi 
ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről Szendrő városközponttal. 
A Társulás normatív támogatása 2013. január 1-jétől megszűnt, így az orvosi ügyeletek 
működtetését a társult önkormányzatok biztosítják.  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Szendrő 
központú ügyelet gépjármű megvásárlásának költségeihez lakosságszám arányosan, 
1196 fő x 97,-Ft összeggel, összesen 116.012,-Ft-tal hozzájárul a 2013. évi 
költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hozzájárulás összegének átutalására a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2013. október 31. 
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- A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás  
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. tv. lehetőséget nyújt a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtására. Utal rá, hogy ezzel a 
lehetőséggel a képviselő-testület 2013. I. félévében nem tudott élni, azonban most 2013. 
szeptember 30-ig be tudja nyújtani a pályázatát, amennyiben a képviselő-testület erről 
határozatban dönt.  
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, mindannyiuk előtt ismertek a tények: az önkormányzat forráshiánnyal küzd és 
ez a pályázat az egyetlen lehetőség arra, hogy állami támogatáshoz jussanak, ezért 
javasolja  a támogatási igény iránti kérelem benyújtását.  

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 4. számú mellékletének IV. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt. 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:  2013. szeptember  30. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy:  A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 4. számú mellékletének IV. 
pontja alapján  támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt. 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:  2013. szeptember  30. 
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- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 2014. 
évi fordulójához való csatlakozás 
 

Tomorszki István polgármester 
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. 
rendelet szolgál. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához 
szükséges csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzatnak 2013. október 11-éig kell 
megküldenie, a települési önkormányzatok csatlakozása önkéntes. 
A csatlakozó önkormányzatoknak október 14-éig kell kiírni a pályázatot, amely a korábbi 
évekhezhez hasonlóan "A" és "B" típusú pályázat benyújtásának a feltételeit határozza meg. 
Az előterjesztéshez csatolt általános szerződési feltételek alapján javasolja a csatlakozási 
nyilatkozat, valamint az "A" és "B" típusú pályázati kiírás elfogadását a határozati javaslatban 
foglaltak szerint. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 
  2014. évi fordulójához való csatlakozás. 
 
Szendrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
A Képviselő-testület az "A" és "B" típusú pályázati kiírást az előterjesztéshez csatolt 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. október 11., illetőleg 2013. október 15. 
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 84/ 2013. /IX.12./ határozata 
 
Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer 
  2014. évi fordulójához való csatlakozás 
 
Szendrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 
 
A Képviselő-testület az "A" és "B" típusú pályázati kiírást az előterjesztéshez csatolt 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. október 11., illetőleg 2013. október 15. 
 

 
- ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben részesedés 

megszerzése 
 

Tomorszki István polgármester 
Ismerteti az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben részesedés 
megszerzésével kapcsolatos előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
Javasolja a részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő  „A” típusú 
részvény megvásárlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft névértéken, 
28.500 Ft, azaz Huszonnyolcezer-ötszáz Ft vételáron. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 85/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy: ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben részesedés 
megszerzése 
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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére egy 
darab tagsági jogot megtestesítő  „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft, azaz Huszonnyolcezer-
ötszáz Ft vételáron. 
 
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Önkormányzat 
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állami Vagyonkezelő ZRt részére 
megszerzéskori értéken. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya 
alatt a részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és a 
vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A képviselő-testület a vételár 
fedezetét a 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a közlésre azonnal 
 

 
- Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Utalva arra, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változások következtében 
Szendrő Város  közoktatási  intézményrendszere átalakult, elmondja, hogy szükségessé vált 
a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.A Program módosítására 
vonatkozóan javaslat került kidolgozásra.  
Részletesen ismerteti – a jegyzőkönyv mellékletét képező - Program módosításának 
tervezetét valamint a határozati javaslatot és kéri annak  előterjesztett formában történő 
elfogadását a képviselő-testülettől.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/ 2013. /IX.12./ határozata 

 
Tárgy:   Közoktatási esélyegyenlőségi program felülvizsgálata  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és azt az előterjesztett formában 
j óváhag yja .   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

- Tájékoztatás az 1956-os emlékművel kapcsolatosan 
 

Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet hogy  2013. augusztus 28-i ülésükön elhangzottaknak 
megfelelően az 1956-os nevére és helyszínére vonatkozó javaslatokat helyi képújságban és 
a város honlapján közzétették  annak érdekében, hogy a  lakosság véleményét 
kinyilváníthassa. A rendelkezésre álló határidőig hat vélemény érkezett, mely megerősíti a 
képviselő-testület korábbi döntését, miszerint a város lakói a Hősök terén, a szovjet emlékmű 



14 
 

helyén szeretnék látni az 1956-os emlékművet. A véleménynyilvánítás eredményéről 
értesítik az ötlet gazdáját, dr. Hatvani Zoltánt.  
 
Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 

- Bányász Szakszervezet természetbeni támogatása 
 
Tomorszki István polgármester 
Bányász Szakszervezet levélben megkereste az önkormányzatot az éves szokásos bányász 
napi szakszervezeti rendezvényük támogatása érdekében. A rendezvényen sor kerül 50 
éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok köszöntésére is.  
Az önkormányzat anyagi lehetőségei szűkösek, de javasolja, hogy valamilyen formában 
támogassák őket.   
 
Hudák József alpolgármester 
Javasolja, hogy amennyiben a GAMESZ által üzemeltetett diákkonyha szolgáltatásait veszik 
igénybe a rendezvény lebonyolítására, a helyiséget térítésmentesen, a konyha használatát 
pedig  önköltségi áron bocsássák rendelkezésükre.  

 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért. 
 

- Tájékoztatás vis maior pályázattal kapcsolatban 
 

Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2010. évben az árvízi károk helyreállítására 
benyújtott vis maior pályázatok helyzetéről. A pályázatok vizsgálata az azóta eltelt 
időszakban időnként állt, időnként folytatódott. 2011-ben az önkormányzat értesítést kapott 
arról, hogy a benyújtott pályázat elbírálását felfüggesztette a Belügyminisztérium, tehát azóta 
ezzel kapcsolatban  konkrét információja nem volt a testületnek. Időnként szóba került, hogy 
emiatt van adóssága az önkormányzatnak. Riz Gábor megyei közgyűlés alelnökének 
segítségével sikerült felvenni a kapcsolatot a Belügyminisztériummal és kérték az 
önkormányzat igényének újra vizsgálását. Úgy gondolja, hogy korrekt ügyintézőket találtak, 
akik a mai napon a helyszínen nézték meg az árvíz nyomait, illetve azt az ígéretet kapták, 
hogy szeptember végére vagy esetleg október közepére  azok a helyreállítási költségek, 
melyek jogossága  a pályázati anyagban megfelelően igazolva voltak, kifizetésre kerülnek. 
Arról is pontos tájékoztatást fog kapni az önkormányzat, hogy mely számlák, milyen indokkal 
nem fogadhatók el.  
 
Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 

- Közérdekű tájékoztatások, felvetések 
 

Tomorszki István polgármester 
Mint ismert, Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2013. (VII.30.) 
határozatával települési értéktár létrehozásáról és települési értéktár bizottság felállításáról 
döntött.  
Országos Értéktár létrehozásának nyitó ünnepsége 2013. szeptember 14-én szombaton lesz 
Budapesten, ahová meghívást kapott a Szendrői Népdalkör mint a Borsod megyei 
hagyományőrzés képviselője.  
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Lakossági igényeket  kíván továbbítani a képviselő-testület felé.  Szendrő ún. alvég település 
részén kérik, hogy amennyiben lehetőség van rá, az önkormányzat próbáljon egy játszóteret 
létesíteni az ott lakó gyerekeknek. Továbbá egy város lakó jelezte, hogy a  piac 
kialakításának  helyéül más lehetőség is lenne, a javaslat szerint  a Dózsa György utca és 
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Fő utca kereszteződésénél elhelyezkedő árvizes porta erre alkalmas lehet.  Az 1956-os 
emlékművel kapcsolatosan hozzá is érkezett jelzés, és a vélemény szerint a javasolt Hősök 
terén, a szovjet emlékmű helye lenne megfelelő erre a célra. További lakossági kérés, hogy 
az óvoda és az új szociális szolgáltató központ biztonságos megközelítése érdekében 
legyen kijelölve gyalogátkelőhely.  
A Pást településrészen nagyon gyakori a csőtörés, állandóan áll a víz. Kéri, hogy 
amennyiben lehet, intézkedjenek ez ügyben is.  
 
Tomorszki István polgármester 
Felvetésekre a következőket válaszolja: 

- játszótér kialakításához kialakítása több millió forintba kerülne, de természetesen 
amint találnak erre pályázati lehetőséget, az önkormányzat nem fog elzárkózni a 
kérdéstől. 

- a piac kialakításának ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy az egy korábban 
benyújtott pályázatba beépítésre került, azonban a pályázat elbírálás alatt – 
információi szerint úgymond tartaléklistán – van. A pályázatban konkrétan egy 
fogadópont és piac kiépítését tervezték a strand bejáratánál. Ennek egyetlen 
problémája, hogy az árusok nem hajlandóak elmozdulni megszokott, azonban nem 
legálisan kijelölt helyeikről. Másik lehetőség egy Kovács utcai ingatlan, mely  
alkalmas lenne erre a célra. Az ingatlanon fekvő lakóház a 2010. évi árvíz során 
károkat szenvedett, bontási kötelezettség terheli, azonban a tulajdonossal sikerült 
megállapodást kötni, hogy lemond az épület tulajdonjogáról, amennyiben az 
önkormányzat lebontja azt. Amint rendeződik az ingatlan sorsa, lehet megtervezni, 
hogy milyen célra hasznosítsák.  

- gyalogos átkelőhelyet a város több pontján kellene létesíteni, mivel több helyen 
problémát okoz, azonban közútkezelői – és egyéb engedély szükséges hozzá. 
Emellett mintegy 250 ezer forintos költséggel kell számolni. Felkéri a Műszaki Iroda 
kollégáit, hogy járjanak utána, hogy milyen engedély –és költség igénye van ennek. 
Amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, akár mindkét helyen megvalósítható, 
mivel biztonságtechnikai szempontból nagyon fontos lenne.  

- A gyakori csőtörésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy ezekben az esetekben az 
ÉRV Zrt. illetékes . Azonban tájékoztatásul közli, hogy hamarosan beruházás indul a 
vízvezetékek cseréjére kezelő részéről. A munkálatok a Rákóczi utcán kezdődnek, 
mely  járdabontással nem jár – mivel a vezetékek az árokban haladnak, így csak a 
gépjármű bejárókat érinti, de az ezekben keletkezett károkat is helyreállítja az 
építtető. 
 

Kalász László igazgató 
Szintén lakossági igényt kíván jelezni. Felmerült a vasútállomáshoz vezető út járdával 
történő kiegészítése az ott lévő élelmiszer bolt és az árok közötti részen, a vasúti peronig 
terjedő szakaszon. Lényegében egy 10 méteres szakaszon kellene meghosszabbítani a 
járdát. Kérdezi, hogy a GAMESZ által gyártott betonelemekből megvalósítható lenne-e ez a 
kérés? 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint megvalósítható a GAMESZ közreműködésével, azonban mindenek előtt 
a tulajdon viszonyoknak kell utána járniuk, mivel ha a MÁV tulajdona az érintett szakasz, 
akkor az ő engedélyük kell. Felmérik a járda megépítésének költségigényét is. Amennyiben 
lehetőség van rá, akár télig megvalósítható a dolog.  
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Polgárőrség vezetője 
Kérdezi Polgármester úrtól, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásban történő tagságra 
szüksége van –e egyáltalán a városnak? Tud –e olyan  támogatást nyújtani, mely a városnak 
jó? 
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Az árvízi tájékoztatás kapcsán említi meg, hogy még mindig van olyan három árok, mely be 
van tömve- például az általános iskola melletti híd. Kéri tisztelettel a Képviselő-testületet és 
Polgármester urat, hogy intézkedjenek ezek helyreállításáról, szabaddá tételéről, hogy a 
jövőben könnyítse az esetleges ár levonulását. Véleménye szerint a Pást településrészen 20 
év alatt vízrendezés is nagy eredmény, de vannak még hiányosságok.  
Tudomása van arról, hogy a GAMESZ milyen betonelemeket képes gyártani, illetve képes 
pelletet és aprítékot is előállítani az ezzel működő kazánok számára, olcsóbbá téve ezzel az 
intézmények fűtési költségeit. Illetve információi szerint vannak elképzelések az 
erdőgazdálkodással kapcsolatosan is, hogy legyen minél gyorsabban növő fa, melyek 
képesek ez utóbbi törekvést megvalósítani. Örül a közelmúltban létrehozott szociális 
szövetkezet zöldség- és gyümölcstermesztés és hasznosítással kapcsolatos törekvéseire, és 
arra a fejlesztésre mely ezzel kapcsolatos – például munkahelyteremtés- és megtartás.  
Információi vannak azzal kapcsolatosan, hogy geotermikus energia hasznosítására van 
pályázati lehetőség. Kérdezi, hogy ilyen pályázat keretében van –e  lehetőség a városban 
található melegvíz hasznosítására? Kéri Polgármester urat, hogy az elmondottakkal 
kapcsolatosan adjon bővebb információt.  
 
Végezetül felhívja a jelenlévők figyelmét a szeptember 14-én megrendezendő Országos „Te 
Szedd!” szemétszedési akciónak Szendrő az egyik kiemelt pontja a megyében.  
 
Tomorszki István polgármester 
A hozzá intézett kérdésekre az alábbiak szerint válaszol: 

- Ismert, hogy a Kistérségi Társulások már normatívát nem kapnak. A megszüntetését 
akadályozza, hogy vannak közösen ellátott feladatok – ilyen például az orvosi ügyelet 
– illetve vannak olyan átfutó projektek, melyek a Kistérséghez kötöttek. Van olyan 
560 millió forintos projekt, melynek megvalósítása idén novemberben indul és 
Szendrő is részesül. Továbbá van a Tanodához hasonló program, egészségügyi 
szűrőprogramok, melyben a város is részt vesz. Ezek mind elnyert pályázatok voltak, 
ezeket nem szerencsés felrúgni. A kistérségi társulás működése jelenleg nem 
megfelelő, de a megvalósítás alatt álló pályázatok miatt – főként mert profitál belőle a 
város- fenn kell tartani.  

- rendszerint téma a árkok állapota, a Malom – árok, az iskola melletti árok és a Strand 
melletti árok vízelvezetése. Ezeknek egy akadálya van, az hogy átjárhatóvá tételük 
pénzbe kerül és jelenleg erre nincs lehetőség. 

- Betonelemgyártó és pellettáló üzemmel kapcsolatosan elmondja, hogy a Start 
munkaprogram keretében volt lehetőség eszközök vásárlására, melynek 
eredményeként drótfonógépet és 2 darab rázóasztalt szereztek be, melyeket térkő, 
hullámkőm, szegélykő, vízelvezető, gyeprács, kerítésoszlop stb. gyártására tudnak 
használni. A pelletáló üzem beindulása is rövid időn belül megtörténik, eddig 
hálózatfejlesztés volt az akadálya. Ismert továbbá, hogy az önkormányzat a 
közelmúltban szerzett be több faaprítékkal fűthető kazánt pályázati forrásból. Az 
apríték előállítása még a kezdeti szakaszban van, de vannak területek, ahol ezt a 
munkát lehet végezni, ennek elősegítésére az önkormányzat egyik munkatársa méri 
fel azon önkormányzati  tulajdonú területeket, melyeket ilyen célra lehet hasznosítani.  

- Erdőgazdálkodással kapcsolatosan elmondja, hogy az önkormányzatnak van egy 
nyárfás területe, melynek termelését saját beruházással, vagy vállalkozó által el lehet 
kezdeni. A munkálatok elvégzéséhez szükséges személyi és egyéb feltételek 
kialakítása folyamatban van,  a „Zöld út a munka világába” projekt keretében 18 fő 
erdészeti szakmunkás, motorfűrész kezelői  és mezőgazdasági vontatói képzést kap 
a tanfolyam végére. 

- A szociális szövetkezet létrehozása most egyre népszerűbb. A Start munkaprogram 
keretében a GAMESZ fóliasátrakban mezőgazdasági terméket képes termelni, 
melyet azonban a Szociális és diákkonyha nem tud teljes mértékben felhasználni. A 
megtermelt fölösleg hasznosítására alakult a szociális szövetkezet, melynek 



keretében zöldség feldolgozó üzem valósul meg Szendrőben 7 fő foglalkoztatásával
40 millió forint értékben.

Hudák József alpolgármester
A kútfúrással kapcsolatos információkra reagálva elmondja, hogy azok a pályázatok nagy
része le van zárva, illetve a még nem lezárt pályázatokat 2015. félév végéig el is kell
számolni. Tehát ez a jelenlegi feltételek mellett már kivitelezhetetlen, a 2014-2020-as uniós
költségvetési időszakra pedig még nem jelentek meg pályázatok. ígéret azonban van ilyen
jellegű pályázatok.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
Korábbi testületi ülésen Paszternák János képviselő úráltal feltett kérdésre válaszolva
elmondja, hogya Szerencsejáték Zrt. nem fizet Szendrőbe iparűzési adót, mert nincs
telephelye, a lottózót a Magyar Posta Zrt. üzemelteti és fizet iparűzési adót.

A képviselő-testület a tájékoztatásokat egyhangúan tudomásul veszi.

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki István polgármester a nyilvános ülést
bezárja és jelzi, hogya képviselő-testület a munkáját zárt ülés keretében folytatja, melyről
külön jegyzőkönyv készül.
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