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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2013. október 30-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 
 
 

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Joó László, Jósvay István,  
Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Gajdosné Tolnai Klára 
 
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 Vezetője 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc. Szolg Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné Óvodavezető 
Tarjányi Sándor  GAMESZ. vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi csoportvezető 
 
Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető háziorvos  
Dr. Gombos Erika fogorvos 
Buku Lászlóné védőnő 
Turcsikné Zolnai Judit  védőnő 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről  
 előadó: Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető háziorvos 
 
2./ Tájékoztató a költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 

előadő: Tomorszki István polgármester 
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3./  A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
4./ Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadása 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./ Indítványok, javaslatok  
 
 
 
1./ N a p i r e n d 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében az egészségügyi alapellátásról szóló beszámolót 
tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető házi főorvos  
 
Jelzi, hogy az írásban készült és rendelkezésre  bocsájtott beszámolót kiegészíteni nem 
kívánja, azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kalász László Humánpolitikai bizottság elnöke 
A bizottság részletekbe menően tárgyalta az egészségügyi beszámolókat, melyek 
színvonalasan összefoglalják a város  egészségügyi helyzetét. Az anyagból kiderül, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan, nagyon sok esetszámmal dolgoznak. A bizottság a beszámoló 
tartalmát megfelelőnek találta. Egy valós problémára derült fény, mégpedig  a fogorvosi 
ellátással kapcsolatban. Észrevételük az, hogy különböző rendeletek korlátozzák a 
folyamatos munkát, így tovább nő a várakozási idő az ellátásig, illetve egyre kevesebb 
beteget tudnak ellátni. Tudja, hogy a rendelési időt sem lehet meghosszabbítani, de így a 
korlátok miatt egyre nehézkesebb az ellátás. 
Az orvosi ügyelet esetében, a bizottság az ügyeleti autó állapotát tartja kifogásolhatónak, 
véleményük szerint ebben lépéseket kellene tenni, tehát ez egy megoldásra váró feladat. 
A védőnői szolgálat munkáját kiemeli, és elmondja, hogy azt nagyon színvonalasnak tartják. 
Megemlíti, hogy a beszámolót készítő - az előző évekhez hasonlóan -  ismét jelezte, hogy a 
helység kicsit szűkös, lényegében egy légtérben várakoznak a gyermekek illetve a felnőttek 
egyaránt. Babakocsi tároló felállítása nem igazán működik, tehát meglátása szerint ezen a 
helyzeten változtatni kellene. 
A mentőállomás beszámolójából arra lehet következtetni, hogy a körzetük elég nagy, és 
szükség lenne 24 órás esetkocsi működtetésére.  
A háziorvosi szolgálat munkájának esetében probléma, hogy orvosi rendelési időben nagyon 
nagy adminisztrációs terhet jelent az egyes táppénzzel kapcsolatos teendők elvégzése. 
Leginkább gyakorlati időt töltő középiskolások jelennek meg a rendelőben táppénzes 
papírért indokolatlanul, és ez elveszi az időt a valódi tényleges orvosi ellátástól. A  bizottság 
javasolja, hogy a jövőben a gyógyszertár vezetőjét  is kérjék fel beszámoló elkészítésére, 
egészségügyi helyzet értékelésére. Véleménye szerint szükség lenne a gyógyszertár hétvégi 
nyitva tartására is. Meglátása szerint tárgyalásos módon kellene ezt megbeszélni, hogy 
valamiféle ügyeletet tartson a gyógyszertár. 
Mindent összevetve a Humánpolitikai Bizottság az egészségügyi beszámolókat jónak, 
korrektnek találta, és javasolja azok elfogadását. 
 
Joó László képviselő 
Emlékei szerint az ügyeleti autóval kapcsolatosan mindig voltak gondok. Hangsúlyozza, 
hogy jó lenne már tényleg valamilyen megoldást találni a problémára. Szerinte igenis össze 
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kellene gyűjtenie az új ügyeleti kocsira a pénzt azoknak a településeknek, akiket ellát az 
ügyelet.  
 
Paszternák János József képviselő 
Lakossági igényt tolmácsolva a képviselő- testület felé kérdezi, hogy nem lehetne-e 
valamilyen fizikoterápiás szakrendelésre pályázni, illetve egyfajta laboratórium létrehozására 
általános egészségügyi állapot felméréséhez. Hangsúlyozza, hogy ezek lakossági igények.  
 
Tomorszki István polgármester  
Megköszönve a hozzászólásokat, megjegyzi, közismert, hogy mostanában az egészségügy 
körül forog a világ, az alulfinanszírozottság, a bérek beállítottsága, mindig probléma, és ez 
ugyanúgy jelentkezik az önkormányzatoknál is. Sajnos ebben nem tud segíteni. Megköszöni 
a háziorvosi szolgálat orvosának, hogy beszámolójában felhívta a figyelmet a jogszabályok 
változására, ugyan ezeken nem képes változtatni, legfeljebb a panaszokat tudja előadni.  
A város egészségügyi intézményrendszerében történt főbb változásokra hívja fel a figyelmet. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy az I. számú háziorvosi szolgálat háziorvosa már jelenleg is 
Perkupán praktizál, helyettesítését a II. számú körzet háziorvosa látja el 2014. január 1-ig, 
amíg az új háziorvos át nem veszi a megüresedett praxist. Továbbá jelzi, hogy hamarosan 
egyeztetésekre  kerül sor az orvosi ügyelettel valamint a napi rendelési idővel kapcsolatban. 
A beszámoló statisztikáit problémásnak ítéli. 
Válaszolva Paszternák János képviselő úr kérdésére, tájékoztatja a képviselő- testületet 
arról, hogy megnyertek egy egészséges életmódhoz kapcsolódó pályázatot, amely keretein 
belül lehetőség nyílik különféle szűrővizsgálatok elvégzésére a Megyei Kórház 
közreműködésével, szűrőbusz segítségével. Ezzel véleménye szerint lehet csökkenteni a 
lakosság panaszait, illetve nem kell majd bizonyos vizsgálatokért Miskolcra utazni. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a „Mozogj az egészségedért!” – lakossági életvezetési 
tanácsadási szolgáltatások beszerzése TÁMOP-6.1.2/LHH program keretében szintén lesz 
lehetőség szűrővizsgálatok igénybevételére. Jelzi, hogy a Fogorvosi Szolgálat gondjaira, 
melyeket a beszámolóban kifejtettek, sajnos nem tud választ adni, azonban felkéri a 
Doktornőt, hogy tájékoztassa a képviselő- testületet a jelenlegi beteglétszámról. A 
gyógyszertár hétvégi nyitva tartásával kapcsolatosan elmondja, hogy erről már voltak 
egyeztetések, de mivel vállalkozás keretében működik a gyógyszertár, az önkormányzat 
nem lehet rá hatással. Számukra is elsősorban finanszírozási kérdés a gyógyszerész 
ügyeleti időben történő foglalkoztatása. Ha az önkormányzat meg tudná oldani, hogy egy 
ember munkabérét fizetné, biztosan hozzájárulnának az ügyeleti nyitva tartáshoz. Fel kell 
mérni az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, pályázatokat. 
 
Dr. Gombos Erika fogorvos 
Polgármester úr felkérésére elmondja, hogy a fogorvosi szolgálat működése körülbelül 3600 
fős létszámmal indult, aztán ez változott, mert megkellett emelni a lakosság létszáma szerint 
az ellátandó betegek számát. Hozzáteszi, az ellátandó beteglétszám volt már közel 12.000  
fő is, mivel amikor a kilencvenes években a másik fogorvos elment innen, rámaradtak 
mindkét rendelőnek a betegei. Amióta Szuhogy község már nem tartozik a körzetébe, így 
már valamivel könnyebbnek érzi a betegellátást. Hangsúlyozza, hogy a beszámolóban leírt 
problémákkal nem panaszkodni akart.  
 
Tomorszki István polgármester  
Megköszöni a doktornő hozzászólását. Elmondja, hogy ez nem egy olyan probléma, amit 
egyik napról a másikra meg lehetne oldani, illetve nem hiszi, hogy kimondottan az 
önkormányzat anyagi lehetőségein múlik, hanem részben a pályázati lehetőségeken is. 
Az előző felújítási munkákat az adott keretek között kellett megoldaniuk, tisztában van azzal, 
hogy nem megfelelő a helyzet így sem, mivel a védőnői szolgálat egy épületbe szorult az 
ügyelettel. Amennyiben pályázati forrást találnak, igyekeznek megoldani a problémát. 
Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan évek óta időről időre felmerül az, hogy átveszi az 
edelényi kistérség, azonban végül elvették a fedezetet nyújtó normatíváját. Korábban, amikor 
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csak Szendrő működtette az ügyeletet, mindig problémát okozott a költségek lakosságszám 
arányában történő megfizetésével kapcsolatban, hogy nem igazán volt nagy a fizetési 
hajlandóság a települések részéről. 
 Ismerteti a  Kistérségi Tanács ülésen született döntést  az ügyeleti autó beszerzésével 
kapcsolatban. Elmondja, hogy a kistérség 1.507.865 forintos árat szabott meg az autó 
beszerzésére. Ezt az összeget lakosságszám arányosan elosztva 97 Ft/ fő hozzájárulást 
jelentene településenként, azonban az érintett települések 50%-a nem írta alá azt a 
megállapodást, melyben vállalja, hogy ennyivel hozzájárul az autó megvásárlásához.  
Az autó állapota gyorsan romlik, így minél előbb az ügy végére akar járni, ezért emailben 
fogja megkeresni az érintett polgármestereket. Amennyiben más lehetőség nem lesz,  akkor 
a kistérség megvásárolja az autót, és valamilyen módon utólag behajtják a megfelelő 
mértékű hozzájárulást a településektől.  Meglátása szerint az említett problémák évről-évre 
előjönnek. 
Mindezek mellett azonban fontos hangsúlyozni, hogy az egészségügyi dolgozóknak 
köszönet jár munkájukért, tisztában van vele, hogy nem hálás feladat sokszor ingerült, beteg 
emberekkel foglalkozni és konfliktus helyzetbe kerülni. Hangsúlyozza hogy az egészségügyi 
intézményeknek az iskolával, és más önkormányzati intézménnyel nagyon jó az 
együttműködése, és reméli ez a jövőben is így marad. Továbbá biztosítja valamennyiüket, 
hogy a GAMESZ által is elvégezhető helyreállítási munkákat elvégzik lehetőségeikhez 
képest.  Mindannyiuknak további jót kívánva, a beszámolót elfogadásra javasolja  a testület 
számára.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Az ügyeleti autó állapotára vonatkozóan elmondja, hogy elvégeztették rajta azokat a 
munkákat, amelyek szükségesek voltak, de ettől még ugyanúgy használhatatlan. 
Megkereste a SZABÓ SUZUKI-t az elmúlt napokban, és érdeklődött az autó műszaki 
állapota iránti  szervízre, és meglepődtek, amikor kiderült  a saját könyvelésükből, hogy közel 
800.000 ezer kilométert futott az autó. Olyan ígéretet kapott, hogy amennyiben sor kerülne a 
beszerzésre, és továbbra is ebben a márkában gondolkodik az önkormányzat, akkor 
megpróbálnak ahhoz a nem szokásos helyzethez igazodni, hogy nem egy önkormányzat 
vásárolná meg azt. Valamilyen finanszírozási konstrukciót is ki tudnának alakítani. 
Amennyiben a testület úgy dönt, ő felveszi a céggel a kapcsolatot.  
 
Tomorszki István polgármester 
Megjegyzi, hogy az ügyben az előrelépés az érintett településekkel történő egyeztetés 
eredményén múlik.  
 
Felkéri a képviselő-testületet az az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolóról 
történő szavazásra  illetve javasolja annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  95/ 2013. /X.30./ határozata 
 

Tárgy:  Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló tárgyalása 
  
   Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

 egészségügyi intézmények alapellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta 
és azt elfogadja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Az 1. napirend tárgyalására meghívottak a szavazás után távoznak a teremből. 
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2./ N a p i r e n d  
Képviselő-testület a 2. napirend keretében a 2013. évi költségvetés III. negyedévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását  
tárgyalja. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót írásban a képviselők 
rendelkezésére bocsájtották, amely részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit és 
kiadásait.  
 
Bartók Gábor pénzügyi irodavezető 
A következők szerint ismerteti a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének főbb 
tényszámait. Elmondja, hogy az önkormányzat működési bevételei az előirányzathoz képest  
208.949.000 Ft értékben azaz 127,5 %-ban teljesültek, ezen belül közhatalmi bevételek 
(helyi adók, illetékek, bírságok stb. befizetése )  összege 48.485.000.- Ft volt. Az intézményi 
működési bevételek az előirányzathoz képest  138,7 %-ban és 157.306.000 Ft értékben 
teljesültek. Az támogatások, kiegészítések jogcím esetében a teljesítés 357.094.000 Ft-tal   
70,3 %- ban valósult meg. Az államháztartáson átvett pénzeszközök teljesítése – mely 
magába foglalja a működési és felhalmozási célú pénzeszközöket- 691.098.000 Ft-tal, 61,7 
%-ban teljesült. A 2013. évi költségvetés teljesítése a III. negyedév végéig összesen 
1.271.794.000 forinttal valósult meg, mely a módosított előirányzatot alapul véve 70,6 %-os 
teljesítésnek felel meg.  
A költségvetés nagyobb tételű kiadásait tekintve látható, hogy a működési kiadások 68,5 %-
os teljesítése valósult meg 896.794.000 Ft-tal, mely magába foglalja a személyi juttatásokat 
és járulékait, a dologi kiadásokat és egyéb működési kiadásokat is. Így a kiadások összesen 
1.133.474.000 Ft-tal teljesült, mely 62,9 %-os teljesítésnek felel meg az előirányzathoz 
képest. A költségvetési többlet összege 121.411.000 Ft. 
Végezetül ismerteti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatot. (A javaslat  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Hozzász ó lások   
 
Jósvay István Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság előző napi ülésén tárgyalta a 2013. évi költségvetés III. negyedévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt az előterjesztett formában elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
A humánpolitikai bizottság is tárgyalta a tájékoztatót és azt állapította meg, hogy a bizottság 
érdekeltségébe tartozó intézmények takarékosan és hatékonyan használták a költségvetési 
forrásokat. A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy ismert, hogy milyen anyagi körülmények között fogadták el idén 
tavasszal az önkormányzat költségvetését. Az anyagi lehetőségek szűkek illetve nagy 
összegű az a számlatartozás, mely az elmúlt időszakból származik és napi szintű 
problémákat okoz az önkormányzat működésében. Ezen nehézségeket a hivatal apparátusa 
napi szinten próbálja kezelni annak érdekében, hogy a város működőképes lehessen. 
Érzékelteti, hogy a folyamatban lévő és elnyert pályázatok is mindig változást okoznak a 
költségvetésben. Meglátása szerint a takarékos költségvetés és az a munka melynek folytán 
igyekeztek a kiadásokat csökkenteni, a bevételeket pedig növelni, valamilyen szintű 
eredményt hozott az önkormányzat működésében.  
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Kéri a 2012. I – III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató előterjesztett 
formában történő elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  96/ 2013. /X.30./ határozata 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. I – III. negyedévi költségvetés teljesítéséről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  a 2013.  I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót 
  megtárgyalta és azt az előterjesztett formában el fogadja .  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 

 
Tomorszki István polgármester 
Szendrő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében tervezett bevételi 
előirányzatokhoz képest az III. negyedévben bekövetkezett - pályázathoz kapcsolódó - 
bevétel növekedések miatt az  írásban előterjesztett előirányzat módosításokra , illetve 
ezáltal a 2013. évi költségvetés módosítására van szükség. 
 
Ismerteti a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet és kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 19/2013(X.31.) rendeletét, mely a 2013. évi 
költségvetésről szóló 6/2013. /III. 13./ rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3./ N a p i r e n d  
Képviselő-testület a 3. napirend keretében a 2014. évi költségvetési koncepciót tárgyalja. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Tomorszki István polgármester 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a 
jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
október 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-testület előzőleg 
írásban megkapta, kéri az azzal kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Hozzász ó lások   
 
Jósvay István Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
A pénzügyi bizottság részletesen  tárgyalta 2014. évi költségvetési koncepciót és azt az 
előterjesztett formában elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
A bizottság a 2014. évi költségvetési koncepciót tárgyalta és azt jónak, jó irányúnak találja, 
mivel lényegében az önkormányzat mozgósítani próbálja a tartalékokat, az újabb 
lehetőségeket. A bizottság üdvözölte, hogy a lehető legkedvezőbb normatív támogatások 
elérését tartalmazza az anyag és megfogalmazásra kerültek a főbb prioritások a 2014. évre 
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vonatkozóan. Ezekkel is egyetértve, a bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi 
költségvetési koncepciót a képviselő-testület számára.   
 
Tomorszki István polgármester 
Mint ismert, a Képviselő-testületnek 2013. május 2-i ülésén kellett költségvetési koncepciót 
alkotnia a következő évre. Ebben az időszakban nagyon kevés információval rendelkeztek a 
2014-es évről.  
Azonban a testület, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, megalkotta 23/2013. (V.02.) 
határozatát, melyben meghatározták  azokat a célokat és feladatokat, melyeket 
mindenféleképpen szükséges teljesíteni és fenntartani 2014. évben. Tekintettel arra, hogy új 
költségvetési koncepció készült a következő évre vonatkozóan, a 23/2013. (V.02.) határozat 
visszavonása szükséges a képviselő-testület részéről.  
A most előterjesztett koncepcióban a következő évi zökkenőmentes működésének alapjait 
kell megtervezni, ennek két alappillére, a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban tartása. Az 
írásban kiadott előterjesztéshez egyelőre nem tud egyebet  hozzáfűzni, hiszen a következő 
évi költségvetés készítésekor fognak konkrét számadatokkal rendelkezni.  
 
Ismerteti a határozati javaslatokat és kéri először a 23/2013. (V.02.) határozat 
visszavonásának jóváhagyását. (A határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  97/ 2013. /X.30./ határozata 
 

Tárgy:  Képviselő-testületi határozat visszavonása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2014. évi költségvetési 
koncepció jóváhagyásáról rendelkező 23/2013. (V.02.) határozatát visszavonja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Tomorszki István polgármester 
Kéri a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  98/ 2013. /X.30./ határozata 
 

Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a vitában 
elhangzottak figyelembevételével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját. 
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél az alábbiak végrehajtását tartja 
szükségesnek: 
 
1./ Az Önkormányzat várható bevételei: 
 
1.1. Normatív támogatások 
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a./ a támogatások 2014. évi változásainak megfelelően szükséges megvizsgálni a 
finanszírozásba esetlegesen újonnan bevonható támogatásokat, illetve az eddigi 
támogatások bővítési lehetőségét. 
 
b./ a Szociális Társulás kiegészítő kötött felhasználású normatíváját szükséges 
tervezni a költségvetésben. 
 
1.2./ A helyben képződő bevételeket az alábbiak figyelembevételével kell 
tervezni:  
 
a./A helyi rendeletekben meghatározott díjtételeket az elmúlt évben emelte a testület, 
ezért azokkal számolni nem javasolt legfeljebb az infláció követésének mértéig. 
 
b/ Intézményi szolgáltatások:  
 
- Felnőtt étkeztetés /intézményi dolgozók, egyéb étkezők/ 
         
 Szolgáltatási önköltség 2013. évi tényadatainak figyelembevételével szükséges 
felülvizsgálni  
 
- A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott ellátások térítési díjait a szociális 
törvényben meghatározott módon és ideig   /2014. március 1./  kell felülvizsgálni és 
megállapítani.  
 
2./ Önkormányzati kiadások 
 
Általános követelmény: 
 
 Biztosítani kell: 
- az előző évek kötelezettség vállalásainak fedezetét, 
- a törvényi előírásból fakadó pénzügyi kötelezettségeket, 
- az önkormányzati létesítmények működési feltételeit, 
- az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások fedezetét, 
- 2013. évet terhelő szállítói követelések fedezetét. 
 
Kiemelten kell kezelni2014. évben is a közfoglalkoztatást. 
 
2.1./ Személyi juttatások: 
   
a/ Szükséges a pedagógus életpálya bevezetése miatt a személyi juttatások 

előirányzatának megemelése. 
 
b/ A gazdaságos és hatékony működés biztosítása érdekében javasolt az 

intézményeknél a munkáltatói döntésen alapuló egyéb pótlékok felülvizsgálata. 
 
c/ A köztisztviselők cafetéria-juttatása 2014. évben is csak a jogszabályban 

meghatározott minimális szinten tervezhető.  
 
d/ A Szociális Szolgáltató Központnál szükséges az engedélyezett szakmai 

létszámkeret 2 fővel történő megemelése. 
  
2.2../ Dologi kiadások:  
 
Előirányzat csak a 2013. évi módosított előirányzat szintjén tervezhető.  
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3./  Felhalmozási kiadások:  
 
a./ Beruházások:  
Tervezni kell a folyamatban lévő beruházások és a pályázati támogatásban részesülő 
fejlesztések előirányzatait. 
 
Intézmények vonatkozásában tárgyi eszköz beszerzés csak selejtezett eszközpótlása 
esetén tervezhető.  
 
4./  A működési forráshiány minimalizálására kell törekedni. Költségvetés 
működési hiánnyal nem tervezhető.  
 
 
Határidő:  2013. október 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
4./ N a p i r e n d  
Képviselő-testület a 4. napirend keretében a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását tárgyalja. 
 
Tomorszki István polgármester 
Közismert, hogy 2013. január 1-jétől megalakult a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal, 
mely több jogszabályi kötelezettséget von maga után, egyik ilyen a Szervezeti és Működési 
Szabályzat megalkotása. Az SzMSz tervezetét elkészítették és írásban a képviselő-testület 
rendelkezésére bocsájtották.  
Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzat 
kidolgozása viszonylag hosszas folyamat eredménye. A megalakult Közös Önkormányzati 
Hivatal, mely  Szendrő, Galvács és Szuhogy települések önkormányzatainak operatív 
feladatait látja el. Mindezidáig igyekeztek kialakítani azt  a belső szervezeti formát, amelyben 
a feladatokat a legoptimálisabb módon lehet ellátni. Ennek a folyamatnak még mindig nem 
értek a végére, de úgy gondolja, a biztonságos és szabályszerű működésnek feltétele az, 
hogy legalább az alapok rögzítve legyenek. Általánosságban elmondható, hogy nem tértek el 
a volt polgármesteri hivatal működésétől, megőrizték a korábbi szervezeti felépítést. A 
Szuhogyi Kirendeltséget nem mint szervezeti  egységet kezelik, hanem az ott dolgozók 
betagozódtak  a közös hivatal szervezetébe. Példaként említi, hogy a szuhogyi pénzügyi 
gazdálkodási előadó, a szendrői pénzügyi iroda tagja éppen azért, hogy az adódó feladatok 
és feladat átcsoportosítások miatt mozgathatóak legyenek. Arra törekszenek, hogy minél 
jobban kölcsönösen együtt tudjanak dolgozni és lehetőség legyen a feladatokhoz igazodóan 
a munkakörök átcsoportosítására.  
Mindezekre tekintettel kéri a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának előterjesztett formában történő jóváhagyását azzal, hogy új tevékenység 
megjelenése esetén azt módosítják.  
 
Hozzász ó lások   
 
Hudák József alpolgármester 
 
Kéri, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása minél előbb történjen meg a feladatok 
összevonásával és a feladatok szendrői hivatalban történő ellátásával, mert gyakorlatban 
nem ezt látja. Gyakorlatilag a szuhogyi hivatal nem a közös önkormányzati hivatal 
kirendeltségeként működik, a szuhogyi dolgozók nem Szendrőben dolgoznak, hanem még a 
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szendrői dolgozók járnak ki Szuhogyra besegíteni, hogy ott is haladjanak a dolgok. Tehát azt 
kéri, hogy a tényleges Közös Önkormányzati Hivatal az SzMSz-nek megfelelően minél 
hamarabb alakuljon ki, illetve történjenek meg az átcsoportosítások, hogy fizikailag is Közös 
Önkormányzati Hivatal legyen, ne csak névlegesen, mert egyelőre csak névleges a történet, 
mindenki ragaszkodik a saját, jól felfogott érdekéhez. A Közös Hivatal létrejöttével 
számíthattak arra a dolgozók, hogy több feladatuk lesz, közös feladatok lesznek, de ezt 
vállalták és ezt meg is kellene valósítani most már.  
 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Annyiban szeretne reagálni Alpolgármester Úr hozzászólására, hogy a szendrői kollégák 
ügyfélfogadást tartanak a Szuhogyi Kirendeltségen, ebben már a  Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásánál is megállapodtak, mert vannak olyan igazgatási körbe tartozó 
feladatok, melyeket szendrői kollégák láttak el. Azt is mondhatná, hogy azoknak a munkáját 
végzik, akik a járási hivatalba kerültek. Tehát a Szendrőből Szuhogyra kijárás oka ez. 
 
Hudák József alpolgármester 
Amennyiben Közös Önkormányzati Hivatal, vannak feladatok, melyeket ellátnak Szendrőből, 
és vannak olyan dolgozók Szuhogyon, akik csak szuhogyi ügyekkel foglalkoznak. 
Tudomásul kell venni, hogy közös hivatal működik, nem szendrői és nem szuhogyi. Tehát 
ma még a szemlélet ez.  
 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Nem akarja tovább húzni a szót, természetesen tudomásul veszi, csupán arra reagált, hogy 
ügyfélfogadást tartanak. Az ügyfélfogadást pedig azért tartják, mert ha kirendeltséget 
tartanak fenn, akkor a jogszabály alapján az ügyfélfogadást ott is biztosítani kell.  
 
Hudák József alpolgármester 
Még egyszer jelzi: nem az ügyfélfogadásról beszél! 
 
Tomorszki István polgármester 
Tehát összefoglalva, azzal a kiegészítéssel, melyet Alpolgármester Úr is mondott, hogy a 
közös hivatal az közös hivatal legyen és a működése is annak megfelelően történjen, 
ahogyan ez a tervezetben le van írva, kéri a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  99/ 2013. /X.30./ határozata 
 

Tárgy:  A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztett 
formában jóváhagyja.  
 
A jóváhagyott szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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I nd í t ványok ,  javas la t ok  
 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Részletesen ismerteti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására vonatkozó tervezetet és 
előterjesztést. (A rendelet-tervezet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Hozzász ó lások   
 
Joó László képviselő 
A rendelet előterjesztéséből az látszik, hogy a lakosság mintegy 20 százalékára vonatkozna 
a rendelet. Helyismerete alapján úgy gondolja, hogy ez a 20 százalék épp a lakosságnak 
azon része, akik nem kötötték be sem az ivóvizet, sem a szennyvizet, vagy ha be is kötötték, 
nem biztos, hogy tudják biztosítani az ezzel együtt járó műszaki feltételek költségeit. Az 
előterjesztésből úgy tűnik, hogy a szolgáltató a lakossággal köt szerződést, ezért reméli, az 
önkormányzat nem esik abba a hibába, hogy a víztartozásokat átvállalja az érintett helyeken. 
Kérdése, hogy ahol műszaki feltételek hiánya miatt  - és nem felelőtlenségből – nem kötötték 
be szennyvizet, ott is elszállítják –e . Illetve konkrét kérdése, hogy egyéni szerződéseket köt 
–e a szolgáltató a lakossággal, és ha igen, ki fogja a díjakat beszedni? 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A szennyvizet el kell szállítani valahová. Emlékezteti a Képviselő Urat, hogy a talajterhelési 
díjról szóló rendeletben 90 %-os kedvezményben részesítette a képviselő-testület azokat, 
akiknek műszakilag nem megoldható a szennyvízhálózatra történő csatlakozás. Ők a 
talajterhelési díjat fizetik. 
 
Hudák József alpolgármester 
Ahogyan Jegyző Asszony is utalt rá, a szennyvíz elvezetése illetve a közszolgáltató 
kijelölése kötelező önkormányzati feladat. Onnantól, hogy erre vonatkozó rendeletét 
megalkotta illetve meghatározta a közszolgáltatót, az önkormányzatnak feladata nincs, mert 
a közszolgáltató és a megrendelő áll szerződéses viszonyban és a közszolgáltató az, aki a 
díjakat beszedi szállításkor. A vonatkozó jogszabály tartalmazza, hogy amennyiben  a 
megrendelő nem tudja kifizetni a díjat, a közszolgáltató nem tagadhatja meg a szolgáltatást, 
azonban a hátralék adók módjára behajtható és itt jut ismét szerephez az önkormányzat, ha 
lehetséges. Tehát ennél a közszolgáltatásnál az önkormányzat gyakorlatilag kötelezettséget 
nem vállal. E rendelet megalkotásával az önkormányzat a jogszabályi előírásokat teljesíti.  
 
Joó László képviselő 
Elnézést kér, de a végeredményt ugyanolyannak látja. Tehát aki nem fizet, végső soron 
megint az önkormányzatnál fog jelentkezni.  
 
Hudák József alpolgármester 
A gyakorlat szerint, ha a közszolgáltatónak a helyszínen nem fizet az ügyfél, egyszerűen 
nem szállítja el a szennyvizet. Egyébként, akik igénybe veszik a közszolgáltatást, és  
elszállíttatják a keletkezett szennyvizet, ők szintén nem fizetnek talajterhelési díjat, mivel 
számlával tudják igazolni az elszállítást. Ez a közszolgáltatási díj pedig már tartalmazza – 
nem a talajterhelési díjat – hanem az ún. vízterhelési díjat.  
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Kalász László képviselő 
A rendelet-tervezetben szerepel, hogy évente négy alkalommal kötelező a 
szennyvízelszállítás. Kérdése, hogy van-e valami viszonyítási alap arra vonatkozóan, hogy 
szennyvízhálózatra rákötött lakosok, vagy a hálózatra nem rákapcsolt és elszállíttatott 
szennyvíz díja magasabb-e - például négy elszállításról van szó és 10.000 forint az alapdíj, 
ürítési díj pedig kb. 1000 forint díjakkal számolva?  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Véleménye szerint azt is figyelembe kell venni, hogy egy tartállyal kb. 5 m3-t lehet elszállítani, 
márpedig egy háztartásban évi 20 m3 szennyvíz biztosan keletkezik. 
 
Kalász László képviselő 
Akkor lényegében a szennyvízhálózatra rácsatlakozott lakosok többet fizetnek a 
szolgáltatásért – mert az a befolyó ivóvíz mennyiségével egyenlő? 
 
Hudák József alpolgármester 
Szerinte 5 m3 szennyvíz elszállítása kb. 15.000 forintba kerül. Példaként elmondja, hogy 
amennyiben az elszállítás megtörténik, a talajterhelési díj kivetésénél ezt a tényt az ügyfél 
számlával igazolni tudja, akkor nem fizet ez után talajterhelési díjat. Amennyiben például 10 
m3 vizet használt el, de csak 5 m3 –t vitetett el, a maradék 5 m3 után talajterhelési díjat fizet, 
melynek összege 1200 Ft/ m3. Tehát ez alapján látható, hogy melyik az olcsóbb megoldás.  
 
Kalász László képviselő 
Számára sajnos ez nem egyértelmű, mivel a talajterhelési díj fizetése esetén vannak 
kedvezmények is, amit figyelembe kell venni.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy a kedvezményezetti kör kialakítására azért volt szükség, mert a talajterhelési 
díj összege tízszeresére nőtt.  
 
Joó László képviselő 
További kérdése, hogy a hálózatra nem csatlakozott lakosok hogyan tudják biztosítani 
szennyvíz tárolására alkalmas tartályokra vonatkozó követelményeket, mert lehet, hogy ezek 
kialakítása esetleg különböző tervek elkészíttetéséhez és engedélyek beszerzéséhez 
kapcsolódik.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Jelen esetben a közszolgáltatót kell megnevezni, aki majd ajánlatot ad a szolgáltatásra. Ha  
a fogyasztó nem viteti el a szennyvizét, akkor kifizeti a talajterhelési díjat. Ennek ez a 
lényege.  
 
Hudák József alpolgármester 
Megjegyzi, hogy a szolgáltatónak ebből a szolgáltatás nyújtásból árbevétele nem keletkezik.  
 
Tomorszki István polgármester 
Mivel nincs további megvitatásra váró kérdés a napirenddel kapcsolatosan, szavazásra teszi 
a rendelet-tervezetet. Kéri a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezet előterjesztett formában történő  
elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 20/2013(X.31.) rendeletét a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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-  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2003. 
(VIII.27.) rendelet módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a köztisztaságról és szervezett köztisztasági 
szolgáltatásokról szóló 11/2003. (VIII.27.) rendelet vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény változása miatt az önkormányzatnak felülvizsgálati kötelezettsége 
keletkezett. Jelzi, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtési és elszállítási feladataira 2014. 
január 1-jétől egyébként is új közszolgáltató kijelölése szükséges, ezért a képviselő-
testületnek új rendeletet kell alkotnia.  
Ismerteti a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet és kéri annak előterjesztett formában 
történő elfogadását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzász ó lások   
 
Kalász László képviselő 
Előző képviselő-testületi ülésen lakossági kérésre érdeklődött a lomtalanításról. Akkor azt a 
tájékoztatást kapta, hogy mivel a város üzemeltet hulladékudvart, ahová a lakosok 
térítésmentesen elhelyezhetik feleslegessé vált eszközeiket. Kérdése, hogy  a  rendelet-
tervezet 16.§ (13) bekezdésében  miért szerepel az évente kétszeri lomtalanítás. Másik 
kérdése, hogy a kommunális hulladék kategóriában mi tartozik, mit szállít el a begyűjtést 
végző gépjármű, mert nem egyértelmű a lakosok számára.  
 
Hudák József alpolgármester 
Szintén a rendelet-tervezet 16.§. (13) bekezdését említve elmondja, hogy az önkormányzat 
már idén sem szervezett lomtalanítást, mivel a nem kommunális hulladék kategóriába 
tartozó hulladékot a lakosság díjmentesen leadhatja a hulladék lerakó telepen, míg 
lomtalanításkor ezért fizetni kell. Ezért javasolja, hogy a rendelet-tervezet 16. §. (13) 
bekezdése ne szerepeljen a rendeletben.  
A másik dologgal kapcsolatosan, amit képviselő társa is említett, az előző napi Pénzügyi 
Bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, hogy a nem háztartásban keletkezett hulladékok – 
mint például őszi betakarításból származó növényi hulladékok, hamu stb. – begyűjtésére a 
GAMESZ szervezzen külön „lomtalanítást”, természetesen azzal a feltétellel, hogy kulturált 
módon, zsákba gyűjtve legyen kihelyezve.  
 
Tomorszki István polgármester 
Jelzi, hogy a hulladékudvarba növényi hulladék, építési törmelék is szállítható, azt átveszik.  
 
Hudák József alpolgármester 
Véleménye szerint, a nagyobb mennyiségű hulladék elszállítása egyes lakók számára még 
településen belül is nehézséget jelenthet. 
 
Tomorszki István polgármester 
Egyetért, azonban határt kell szabni valamilyen formában az elszállítható növenyi hulladék 
mennyiségnek, illetve akkor megoldást kell találni például a salak és hasonló jellegű 
hulladékok elszállítására is.  
 
Jósvay István képviselő 
Meglátása szerint a növényi hulladék elszállítható mennyiségének problémáját rövidre 
lehetne zárni azzal a kitétellel, hogy azt zsákba elhelyezhető méretűre kell aprítani. Fontos 
látni, hogy kerti hulladék esetében valóban olyan mennyiségekről van szó, melyet 
személyautóval nem lehet elszállítani. Amennyiben a GAMESZ-nak lenne egy ilyen gyűjtési 
akcióra kapacitása, maga részéről mindenképpen támogatná. 
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Kalász László képviselő 
A hulladékudvar léte, véleménye szerint, nem teljes megoldás, mert sok lakosnak nincs 
járműve, amivel elszállíthassa odáig a hulladékot. Ugyan nem tudja, hogy pontosan 
mennyibe került a lomtalanítás az önkormányzatnak, de nem biztos, hogy a megszokott 
szolgáltatást ezért meg kell szüntetni. Továbbá kapcsolódik ahhoz a véleményhez, hogy az 
őszi betakarításból származó kerti hulladék – zsákokba gyűjtve – elszállítható.  
 
Joó László képviselő 
Megoldásként javasolja, hogy csak a konyhakerti hulladékok kerüljenek elszállításra. Az 
egyéb hulladék elszállítására pedig javasolja, adjanak a lakosságnak lehetőséget arra, hogy 
bejelentés alapján, térítés ellenében a GAMESZ szállítsa el azt, kvázi szolgáltatás 
keretében. 
 
Tomorszki István polgármester 
A felvetett javaslattal annyi a probléma, hogy ha valaki konténert  kér, azt Sajókazára kell 
vinni, nem a hulladékudvarba és így már jóval költségesebb. Ilyen típusú hulladékudvar a 
környéken egyik településen sincs, ezért bíztatja a lakosságot, hogy használják ki ezt a 
lehetőséget. 
 
Hudák József alpolgármester 
Felhívja a figyelmet egy fontos különbségre.  Amennyiben magánszemély viszi a hulladékot 
a hulladékudvarba, az ingyenes, de ha a GAMESZ hulladékszállító járművét kívánja valaki 
igénybe venni, akkor azt a sajókazai hulladéklerakóba kell elszállítani és annak díja 16.000 
Ft/m3 .  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Hozzászólásában elmondja, bárhogyan is dönt a Képviselő-testület, a GAMESZ személyi és 
eszközállománya is alkalmas arra, hogy akár szolgáltatásként, akár kötelező feladatként ezt 
a feladatot megoldja.  
Közismert, hogy Szendrőben nincs hagyománya a komposztálásnak és így a város 
tulajdonában álló aprítékoló gépei sincsenek kihasználva a lakosság által. Kéri, hogy ha a 
most tárgyalt rendelet-tervezetbe belekerül, hogy évente egyszer a GAMESZ szállítsa el az 
ún. zöldhulladék lomtalanításból származó hulladékokat, akkor valamilyen keretet, számot, 
zsák- vagy tároló edény számot határozzanak meg.  
A korábban kérdezett kommunális hulladék fogalmát a hulladék-gazdálkodásról szóló 
törvény pontosan meghatározza, röviden összefoglalva: minden olyan nem lebomló 
hulladékot jelenti, melynek elégetése, tárolása a lakos saját ingatlanjának területén belül 
nem megoldható.  
 
Tomorszki István polgármester 
Összefoglalva ismerteti a szendrői hulladékudvar tevékenységét, az oda beszállítható 
hulladékok fajtáját. 
Kiemeli, hogy a lakosság ezt a szolgáltatást bizonyos mennyiségig ingyenesen veheti 
igénybe, ha azonban ezeket a hulladékokat lomtalanítás keretében a GAMESZ gyűjti össze, 
az az önkormányzatnak már többletköltséget okoz. 
 
A kerti és zöldhulladék összegyűjtésének és elszállításának mikéntjére a későbbiekben 
visszatérnek. 
 
Az elhangzott módosítási javaslatokat összefoglalva javasolja, hogy az előterjesztett 
rendelet-tervezetet az alábbi módosítással fogadja el a képviselőtestület: 
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A  rendelet-tervezet 16.§ (13) bekezdése: 
 

„(13) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor az Önkormányzati Hivatal és a 
szolgáltatást végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen 
tájékoztatni kell.”  
 
 törlésre kerül, 

 
 A rendelettervezet 14. és 15 bekezdésének sorszámozása 13. és 14. bekezdésre 
változik:   
 
„(13) Az ingatlantulajdonos kötelessége az edényzet tisztántartása és fertőtlenítése. 
 
(14) Télen a szolgáltatást igénybevevő tulajdonosnak kell a tárolóedény és az útburkolat 
széle között legalább 1,5 méter széles sávot a hótól megtisztítania és a síkosságtól 
mentesítenie.” 
 
   A módosító javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 21/2013(X.31.) rendeletét a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
- A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17) rendelet 
módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Korábbi pénzügyi bizottsági ülésen felvetett illetve az előző képviselő-testületi ülésen 
elhangzott képviselői indítványra elkészítette a  szociális igazgatásról és egyes szociális 
ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17) rendelet módosító javaslatát.  
Javasolja a rendelet - előterjesztés szerint megfogalmazott - 57/B.§-sal történő kiegészítését. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Röviden elmondja, hogy a módosítás lényegét. A Szendrő városban működő oktatási és 
nevelési intézmények összesen 451 tanulója és óvodása szülei közül összesen 37 gyermek 
szülei fizetnek 50% -os vagy 100% -os étkezési térítési díjat. Az elmúlt testületi ülésen 
elhangzott, hogy ez sérti a képviselők igazságérzetét abban, hogy ez nagy terhet jelent a 
szülőknek, ezért javasolták a 100 %-os helyi kedvezmény bevezetését a Szendrő városban 
lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a kedvezményt az önkormányzat csak saját bevételei 
terhére tudja biztosítani, mely az előzetes felmérések alapján 202.720 Ft+ÁFA  kiadást jelent 
havonta, mely a10 hónapos tanítási időszakkal számolva mintegy 2 millió forint összesen. 
 
Tomorszki István polgármester 
Korábbi pénzügyi bizottsági ülésen és az elmúlt testületi ülésen is megbeszélték, hogy ennek 
a módosításnak mi az alapja. Az említett 37 gyermek, semmilyen támogatásban nem 
részesül, velük szemben a többiek ingyenes étkeztetése zavarta a képviselő-testület tagjait 
ill. lakossági észrevétel is volt ezzel kapcsolatban. A kedvezmény biztosításával kieső 
összeget a szociális földprogram és szociális start munkaprogram keretén belül előállított 
termékek felhasználásával igyekeznek kompenzálni, lényegében az önkormányzatnak 
kiadása nem keletkezik.  
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Az elhangzottak tekintetében kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 22/2013(X.31.) rendeletét, mely a  szociális 
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17) rendeletet 
módosítja. 

 
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
- Általános tájékoztatások  
 
Tomorszki István polgármester 
- Tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy Szendrő városának lakossága 
elismerő oklevélben részesült az első alkalommal rendezett Szent-Mihály napi  „Itthon vagy- 
Magyarország, szeretlek” hétvége országos programsorozatához történő csatlakozása 
alkalmából.  Röviden ismerteti az oklevél tartalmát, és jelzi, hogy az az Önkormányzati 
Hivatalban megtekinthető.  
- Az elmúlt időszak másik szintén sikeres rendezvénye volt az I. Szendrői Gazdanapok. 
Szeretnének olyan rendezvényt teremteni, mely színvonalas és amely Szendrő központi 
szerepét érvényesíti a térségben. Megköszöni a rendezvény szervezőinek segítségét illetve 
a kiállító gazdák részvételét.  
 - Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal – 
korábbi döntésnek megfelelően – felvette a kapcsolatot a peren kívüli megegyezés 
érdekében. A tárgyalások folyamatban vannak.  
- Elkezdődött az egyházi tulajdonú temetők önkormányzati kezelésbe vételéről szóló rendelet 
előkészítése, az egyházakkal történő kapcsolatfelvétel. A rendelet megalkotását indokolja 
egyrészt a karbantartás rendezése, hiszen jelenleg ezeket az önkormányzat tartja rendben 
saját költségén, illetve az a tény, hogy e feladat ellátása után az önkormányzat normatíva 
igénylésre jogosult.  
 
Hudák József alpolgármester 
Hangsúlyozza, hogy a rendelet megalkotásával a tulajdonjog nem változik. 
 
Tomorszki István polgármester 
-Szendrő területén  elkezdődtek a bányanyitással kapcsolatos próba fúrások. A bányanyitás 
egyik feltétele az ökológiai felmérés elkészítése az Aggteleki Nemzeti Park közelsége miatt.  
Az ökológiai felmérés eredményétől függően lehet majd a terület művelési ágát 
megváltoztatni, és pozitív elbírálás után fogják elkezdeni a tárgyalásokat a tulajdonosokkal. 
Az önkormányzat részéről települési rendezési terv módosítása szükséges, és vállalkozók 
felajánlása szerint átvállalnák a – mintegy másfél millió forint összegű -  költségek viselését. 
 
Paszternák János képviselő 
Kérdezi, hogy mennyi időbe telik az ökológiai felmérés elvégzése.  
 
Hudák József alpolgármester 
Válaszában elmondja, hogy ilyen esetben 1 éves vegetációs időszakot vizsgálnak 
folyamatában.  
A bányanyitás ügyében kéri, hogy a képviselő-testület minden dokumentummal 
kapcsolatosan ragaszkodjanak ahhoz, hogy a képviselő-testület hozzájárulása abban az 
esetben érvényes, ha a városban feldolgozó üzem is létesül. 
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Tomorszki István polgármester 
A vállalkozók továbbra is ígérték, hogy ehhez tartják magukat. Elképezetéseik szerint 
következő év őszén szeretnék elkezdeni a munkát.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szendrő központtal – 18 fővel - megalakult  a 
Bódva-völgyi Speciális Mentőcsoport. Első gyakorlatuk Mádon lesz megtartva a következő 
hónapban.  
Az alábbi beruházások megkezdéséről tájékoztatja jelenlévőket: 
- A TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” c. 
program keretében 8 millió forint értékű beruházás keretében megvalósul az ún. EFI 
Irodának helyet adó  Szendrő Rákóczi utca 13. szám alatti épület tetőszerkezetének, 
homlokzatának és belső részének felújítása. 
- Két projekt keretében valósul meg a volt Szociális Szolgáltató Központ régi épületének 
felújítása  közösségi tér kialakításával valamint hátsó részében iroda helyiség és 
gyermekmegőrző kialakításával. A munkálatokat a GAMESZ elkezdte.  
-  TAO pályázat segítségével valósul meg a sportpálya kerítésének cseréje, korlátok 
megerősítése, gyepszőnyeg szintezése stb. 
 
Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy van –e lehetőség a sportpálya mögötti területen egy gyakorló pálya 
kialakítására.  
 
Tomorszki István polgármester 
A kérdésre elmondja, hogy korábban LEADER pályázat keretében már pályázott ilyen célra 
az önkormányzat, azonban  egy dokumentum késedelmes beadása után a pályázat 
visszavonásra került. Ennek következményeként pedig  az önkormányzatot pedig 5 évre 
kizárták a LEADER keretében történő pályázásból. A GAMESZ akkor a munkákat elkezdte, 
de a kizárás után le kellett állítani. Reméli, a közeljövőben lesz olyan lehetőség, melynek 
segítségével be lehet fejezni.  
 
További tájékoztatásként az alábbiakat mondja el: 
- a hídmérleg eladása megtörtént bruttó 1,5 millió forint áron. 
- az Ornament Kft. közel 1.000.000 forint iparűzési adóját befizette. 
- műemléki start munkaprogram keretében elkezdődött a Felső – vár területének 
gaztalanítása, illetve régész felügyelete mellett földalatti kábelfektetés megtörtént, így a  
torony kivilágítása is megvalósul. 
- a Kotányi cég jóvoltából az általános iskola, a művészeti iskola, a diáksport egyesület 
anyagi támogatásban részesült. 
 
Paszternák János képviselő 
Jelzi, hogy közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés ellenére még mindig nincs világítás az 
érintett területeken. A temető alatti úton sincs világítás.  
Másik jelzése, hogy  a ravatalozónál kevés ülőhely található, illetve kicsi a kerékpár tároló,  
kéri, amennyiben lehetséges intézkedjenek ebben az ügyben.  
 
Tomorszki István polgármester 
A közvilágítással kapcsolatosan elmondja, hogy a nemrégiben kötött közvilágítás felújítási 
szerződés értelmében hamarosan - meglátása szerint a téli időszak előtt elkezdődik a 
lámpatestek cseréje. Véleménye szerint a kerékpár tároló problémáját tudják kezelni. A 
lélekharang beszerzése is tervbe van véve, egyelőre keresik az anyagi forrást.  
 
Joó László képviselő 
Ebben az évben ismét beindult a gyümölcsszedő szezon, így a boltok parkolói megtelnek 
munkásokat szállító buszokkal. Ismételten problémaként fog jelentkezni a nyilvános illemhely 
hiánya. Ez már az elmúlt években is probléma volt, és ígéret is volt mobil WC-k 
elhelyezésére. Fel kellene venni a kapcsolatot azokkal a cégekkel  és felkérni őket arra, hogy 




