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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. november 27-i 
n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme  
  Szendrő, Hősök tere 1.  
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 
 
Jelen vannak: Tomorszki István polgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó László, Jósvay 
István,Paszternák József János képviselők. 
Távolmaradását bejelentette: 
Hudák József alpolgármester 
Kalász László képviselő 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból, 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   előadó:  Tomorszki István polgármester 
 
2./ Szuhogy település csatlakozási kérelme a Szendrői Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz. 
előadó: Tomorszki István polgármester 

 
3./ Közbeszerzési eljárás megindítása "Mozogj az egészségedért" TÁMOP 6.1.2 azonosítójú 

pályázathoz 
előadó: Tomorszki István polgármester 

 
4./ Indítványok, javaslatok  

- Zárt ülés 
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1./ N a p i r e n d 
Képviselő-testület az 1. napirend keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Utal arra, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót előzetesen megkapta annak tartalmát megismerte.  
Kéri a beszámoló előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  107/ 2013. /XI.27./ határozata 
 

Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
egyhangúan elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
2./ N a p i r e n d 
Képviselő-testület a 2. napirend keretében Szuhogy Község Önkormányzatának a Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz történő  csatlakozási 
kérelmét tárgyalja. (A 4359. számon iktatott levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr.Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja Szuhogy Község Önkormányzat megkeresését, melyben csatlakozási 
szándékát jelzi a Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társuláshoz. Tájékoztatást ad a feladat ellátásához igényelhető állami normatíva 
alakulásáról illetve jelzi, hogy mindaddig, míg a Városi Szociális Szolgáltató Központ  
működési engedélye nem tartalmazza Szuhogy települést, a Társulás nem tud igénybe venni 
normatívát a szuhogyi házi gondozottak után. Szendrő nem tudja állni ennek a költségeit, 
ezért azzal a feltétellel javasolja  a csatlakozási kérelem elfogadását, hogy Szuhogy község 
vállalja magára az első félévben a két fő házi gondozó fizetését. Jelzi, hogy sajnos  van 
olyan tagtelepülés, mely nem éppen az előrehaladást segíti, tehát az a véleménye, hogyha 
választani kellene inkább Szuhogy csatlakozását támogatja. 
 
Hozzászólások  
 
Joó László képviselő 
Szerinte a családsegítőnél illetve a gyermekjólétnél kevés foglalkoztatott létszám, meglátása 
szerint még szükség lenne legalább 2 fő alkalmazottra. 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint, két féle lehetőségük van, vagy elfogadják a csatlakozási kérelmet, vagy 
nem. Kérdés, hogy hogyan járnának jobban. Legnagyobb problémának azt gondolja, hogy 
nincs normatíva.  
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Azt tanácsolja, hogy csak akkor fogadják el a csatlakozási kérelmet, ha Szuhogy megoldja a 
bérek kifizetését. Pozitív hatásként érheti őket, hogy foglalkoztathatnak a két fő közül egy 
szendrőit is. 
 
Jósvay István képviselő 
Szerinte is fogadják el a kérelmet, azonban hangsúlyozzák, hogy nem tudnak előlegezni 
nekik. A problémás települések társulásból történő kiléptetésének lehetőségeiről érdeklődik.  
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy csak a települések kezdeményezhetik, de mivel meg vannak elégedve, 
Szendrővel ezt egyelőre kizártnak gondolja. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy, hogy 
az új szociális intézményi társulás 5 évre vállalta az ellátásokat. 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szuhogy Község Önkormányzatának szándékában áll 
saját terhére vállalni a bérek kifizetését, még tárgyalnak erről. 
Az elhangzott vélemények tekintetében javasolja Szuhogy Község Önkormányzatának a 
Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz történő  
csatlakozását azzal a feltétellel, hogy vállalják a Társulási Megállapodásban rögzített 
feltételek teljesítését, a tagtelepülések számára meghatározott hozzájárulás megfizetését, 
valamint a működési engedély módosításáig a 2 fő családsegítő bérének megfizetését.   
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Szuhogy Község  Önkormányzat  csatlakozásának elfogadása a Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 
 
Szendrő Város  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szuhogy Községi 
Önkormányzat Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társuláshoz történő csatlakozási kérelmét és azt e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. december 23. 
Felelős: polgármester 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  108/ 2013. /XI.27./ határozata 

 
Tárgy: Szuhogy Község  Önkormányzat  csatlakozásának elfogadása a Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 
 
Szendrő Város  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szuhogy Községi 
Önkormányzat Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társuláshoz történő csatlakozási kérelmét és azt e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. december 23. 
Felelős: polgármester 
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3./ N a p i r e n d 
Képviselő-testület a 3. napirend keretében a TÁMOP -6.1.2/LHH/11-B-2012-0039. azonosító 
számú „Mozogj az egészségedért” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását  tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti a tárgyban készített előterjesztést és határozati javaslatokat.  
Véleménye szerint a közbeszerzési eljárások után kötendő szerződésekben lehetősége lesz 
az önkormányzatnak további feltételeket szabnia, mint például, hogy legyen helyben 
telephely, vagy a Jósvay István képviselő által említett helyi munkaerő foglalkoztatására, 
továbbá Jegyző Asszony által felvetett helyi vállalkozások bevonására vonatkozó javaslatok 
érvényesítésére.  Valamint jelzi, hogy a város egyéb bevételre is számíthat az iparűzési adó 
befizetése által. Röviden ismerteti a program és a foglalkoztatás tervezett működtetését, 
illetve elképzelését, miszerint kikötése lenne, hogy Csiba Gábor B.-A.-Z. Megyei Kórház 
Igazgatójával egyeztessenek a  szűrőbuszok igénybevételével kapcsolatban. 
 
Hozzászólások  
 
Joó László képviselő 
Véleménye szerint jobban járt volna a felvidék, ha ennek a pályázatnak az összegét például 
az orvosok fejlesztésére fordítanák. Kérdezi, hogy önrész vállalásával jár –e a pályázat? 
 
Tomorszki István polgármester 
Válaszában elmondja, hogy önrész fizetését nem kell vállalnia az önkormányzatnak, illetve 
hangsúlyozza, hogy ezzel a pályázattal szakrendeléseket lehet hozni a városba. Részletezi a 
projekt lehetőségeit, és megjegyzi, hogy orvosi műszereket is kapni fognak. 
 
Paszternák János képviselő 
Egyetért Joó László képviselő véleményével, de egyúttal pozitívumnak látja, hogy 
műszerekhez juthatnak.  
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Véleménye szerint pályakezdőket is lehetne foglakoztatni a pályázat keretében, ezáltal itt 
lehet tartani őket.  
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a közbeszerzési ajánlattételi felhívások előterjesztett formában  és egyenként történő 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013.(XI.27.) határozata 

 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és  
árajánlatok  kérése  a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 – EFI iroda működését 
 támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások és egészségügyi 
szakszolgáltatások tárgyban 

  
1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért TÁMOP 

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a mellékletként csatolt ajánlattételi 

dokumentáció tartalmával és elfogadja azt. 



5 

 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-
2012-0039 azonosító  számú, „Mozogj az egészségedért!” – EFI iroda működését 
támogató vezetési tanácsadási szolgáltatások és egészségügyi 
szakszolgáltatások című modul megvalósítása kapcsán az alábbi cégektől kér 
árajánlatot: 
 
1. Alpok-Line Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út. 5. Fsz. 2. 
2. IMS Magyarország Kft. 2040 Budaőrs, Panoráma u. 4. 
3. Training&Consulting Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 14. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2013.(XI.27.) határozata 

 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és árajánlatok 
kérése a  TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039– lakossági életvezetési tanácsadási 
szolgáltatások beszerzése tárgyban 
 

1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért TÁMOP 

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” tárgyú projekt 

kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a mellékletként csatolt ajánlattételi 

dokumentáció tartalmával, elfogadja azt. 

 
2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-
2012-0039 azonosító  számú, „Mozogj az egészségedért!” – lakossági életvezetési 
tanácsadási szolgáltatások beszerzése tárgyban induló  közbeszerzési eljárás 
kapcsán az alábbi cégektől kér árajánlatot: 
 
 
1. IBS Garden Consulting Kft.  1149 Budapest, Angol u. 34. 
2. Public Sector Consulting Kft.1143 Budapest, Gizella u. 42-44. 
3. Expertum Hungary Kft.8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2013.(XI.27.) határozata 

 
 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és árajánlatok kérése a  
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039– rekreációs, kulturális és sportszolgáltatások 
beszerzése” program megvalósítására 
 

1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért TÁMOP 

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” tárgyú 
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projekt kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a mellékletként csatolt 

ajánlattételi dokumentáció tartalmával, elfogadja azt. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-
2012-0039 azonosító  számú, „Mozogj az egészségedért!” – rekreációs, kulturális 
és sportszolgáltatások beszerzése” tárgyban induló  közbeszerzési eljárás 
kapcsán az alábbi cégektől kér árajánlatot: 
 
1. Public Sector Consulting Kft.1143 Budapest, Gizella u. 42-44 
2. Friss Európa Nonprofit Kft. 1141 Budapest, Szugló 82. fszt.2. 
3. Fidelity Project Development Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota u. 5. fszt. 2. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2013.(XI.27.) határozata 

 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és árajánlatok kérése a  
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039– kommunikációs  szolgáltatások beszerzése” 
rogram megvalósítására 
 

1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért TÁMOP 

6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító számú, „Mozogj az egészségedért!” tárgyú 

projekt kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a mellékletként csatolt 

ajánlattételi dokumentáció tartalmával, elfogadja azt. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-

2012-0039 azonosító  számú, „Mozogj az egészségedért!” – kommunikációs 

szolgáltatások  beszerzése”tárgyában induló  közbeszerzési eljárás kapcsán 

az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

1.LOXTON Nyomdaipari Kft. 2113 Erdőkertes, Banka u. 6. 
2.Sprint Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2/A. 
3. Young & Partners Kft. 1035 Budapest, Miklós tér 1. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat jóváhagyott közbeszerzési szabályzata 
értelmében a képviselőtestület közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
Javasolja, hogy TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosító  számú, „Mozogj az 
egészségedért!”pályázathoz kapcsolódóan a képviselőtestület az alábbi személyeket 
válassza meg a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

1. / dr. Halász Erik  jogi ismeretek -(ImperialTender Kft.) 
2. / Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
3. / Báriné Kántor Magdolna    – projektmenedzser, közbeszerzés tárgyal szerinti 

ismeretek. 
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Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 
 Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2013. (XI.27.) határozata 
 

Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak  
megválasztása (TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039) 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0039 azonosítószámú, „Mozogj az 
egészségedért!”című projekt tárgyában indult közbeszerzési eljárások kapcsán a 
Bíráló Bizottság tagjainak választja:  

 
1. / dr. Halász Erik  -jogi ismeretek (ImperialTender Kft.) 
2. / Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
3. / Báriné Kántor Magdolna  – projektmenedzser, közbeszerzés tárgyal szerinti 

ismeretek. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

 
I n d í t v á n y o k ,  j a v a s l a t o k  
 

- A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet és kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  
egyhangúan megalkotja a 23/2013.(XI.28.) rendeletét a települési folyékony 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII.27.) önkormányzati rendelet  hatá l yon 
k í vü l  he l yez ésér ő l .   
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
- Pályázat kiírása felnőtt háziorvosi állás betöltésére 

 
Tomorszki István polgármester 
Közismert, hogy a II. háziorvosi szolgálatnál a közelmúltban megüresedett a háziorvosi állás. 
A zavartalan feladatellátás érdekében szükséges pályázatot kiírnia a képviselő-testületnek 
az állás betöltésére.  
Ismerteti a pályázati kiírást tartalmazó határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett 
formában történő elfogadását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2013. (XI.27.) határozata 
 
Tárgy: Pályázati kiírás felnőtt háziorvosi állás betöltésére 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati kiírást tesz közzé felnőtt 
háziorvosi állás betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A pályázatot meghirdető szerv: 
• Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.. 
 
A meghirdetett munkahely címe, a munkakör, a megbízás időtartama: 
•Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi u 17. I.sz. háziorvosi rendelő 
• A betöltendő munkakör: I. számú körzet háziorvosi feladatainak teljes körű ellátása, 
területi ellátási kötelezettséggel. 
• Határozatlan idejű vállalkozói jogviszony. 
 
Munkaidő beosztása: 
Felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel Hétközi és hétvégi központi 
háziorvosi ügyelet szolgálatban való részvétel Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-
16:00 óráig 
• rendelési idő a II. sz háziorvosi körzettel összehangolva 
 
Pályázati képesítési és egyéb feltételek: 
• A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 313/2011. 
(XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte,  
A háziorvosi körzet 2013. december 31-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 
2014. január 2-től. 
 
•Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 
•Részletes szakmai önéletrajz, 
•Büntetlen előélet,  
•Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
•B kategóriás jogosítvány, 
•Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata, 
•A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, 
•Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában 
közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-
testület. 
 
Pályázati cím: 
• A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) postai 
úton vagy személyesen az alábbi címre kérjük: Szendrő Város Polgármestere  
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 23. 
A pályázat elbírálásának határideje:  2013. december 31. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi döntés. 
 
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a 
működés feltételeit rögzítik. 
Az állás betöltésének időpontja:  
- elbírálást követően azonnal 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  
• www. Szendro.hu városi honlap 
A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Tomorszki István polgármestertől 
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(Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal, 3752 Szendrő,Hősök tere 1. 06/48 560-562). 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

 
- Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti az Országos Mentő Szolgálatnak a szendrői mentőautóinak felszerelése ügyében 
érkezett kérelmét, melyben kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását egy mentéstechnikai 
eszköz - légzésfigyelő monitor – beszerzéséhez. (A 4694/2013. számon iktatott kérelem 
másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Tudomása szerint a közeljövőben országos szinten új mentőautókat fognak üzembe 
helyezni, illetve egyéb fejlesztés van tervezve,.Ezért ha konkrétan nincs időpont megjelölve a 
kérelemben az eszköz beszerzésre, javasolja, hogy várjon a testület a támogatással illetve 
térjenek vissza a kérelemre ha majd több információjuk lesz az országosan várható 
fejlesztések módjáról és mértékéről.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.  
 
- A város temetőinek fenntartásával kapcsolatos kérdés 
 
Jósvay István képviselő 
Érdeklődik, hogy a temetők egyházaktól történő átvételével kapcsolatban van –e már valami 
információ? 
 
Dr.Istenes Ibolya jegyző 
Levélben tájékoztatták a református egyházközséget a temető fenntartásával kapcsolatos 
jelenlegi költségekről és az önkormányzat jövőbeni elképzeléseiről. A levélre válasz érkezett 
a református egyházközségtől miszerint -  az átadástól a fenntartással járó feladatokat, de a 
használati feltételek megszabását is az önkormányzat végezné - egyelőre nem kívánják 
átadni az önkormányzatnak a református temető részek használatát, de nyitottak további 
tárgyalásokra. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a levélben tájékoztatták az egyházközséget mennyibe kerül a temető 
rendben tartása a GAMESZ kalkulációja szerint és tájékoztatja a testületet, hogy az összeg 
amiről szó volt, nem csak  kaszálás díját tartalmazta, hanem az összes temetővel 
kapcsolatosan felmerülő költséget.  
 
Jósvay István képviselő 
Részt vett a református presbitérium ülésén és a fenntartási költségeken túl a testületnek az 
is problémát okozott, hogy a levélből kitűnt, hogy az önkormányzat sírhelymegváltási díjat is 
szeretne bevezetni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Azt szeretné, ha jelképes összegért lehetne sírhelyet váltani, ez az összeg nem lesz 
elegendő, hogy karban tartsák a temetőket, de lehetőséget teremt a sírkataszter és 
sírnyilvántartó rendszer rendbe tételére és felvezetésére.  
 
Joó László képviselő 
Szeretné, ha szendrői lakosok Szendrőben nyugodhassanak. 
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Paszternák János képviselő 
Javasolja, hogy ebben a témában további egyeztetések miatt vegye fel az önkormányzat a 
kapcsolatot az egyházakkal. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért. 
 
 
- Szociális tűzifa támogatással kapcsolatos tájékoztatás 
 
Tomorszki István polgármester 
Emlékezteti a testületet, hogy Szendrő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM 
rendelet alapján 424 m3 tűzifa beszerzéséhez kapott támogatást. 2013. év februárjában az 
1/2013. önkormányzati rendeletnek megfelelően már történt tűzifa osztás a városban. 
Korábbi testületi illetve Humánpolitikai bizottsági ülésen felvetődött hogy módosítani 
szükséges a rendeletben meghatározott jogosultsági és kiosztási feltételeket. Hosszas 
gondolkodás és vita után a Humánpolitikai bizottság véleménye az volt, hogy ne egyforma 
mennyiséget kapjon minden jogosult, hanem a jövedelmi viszonyoknak megfelelően osztási 
kategóriákat kell kidolgozni, ami alapján az alacsonyabb jövedelmű családok több tűzifában 
részesülhetnének. Abban a bizottság egyetértett, hogy ismételten külön kérelem benyújtása 
nélkül, hivatalból indult eljárás során, a lakásfenntartási támogatásban részesülők kapjanak 
szociális célú tűzifát, így nem szükséges a jövedelmi viszonyok igazolása, hiszen az 
hivatalból rendelkezésre áll. 
 
A Pénzügy bizottsági ülésén visszatértek a Humánpolitikai bizottság javaslatára és szintén 
hosszas vita után arra az álláspontra jutottak, hogy az osztási kategóriák kialakítása 
rendkívül megnehezítené az osztást és szintén elégedetlenséget szülne a rászorulók 
körében. 
 
Paszeternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy polgármester úrnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. 
 
Tomorszki István polgármester 
Beszéltek róla sokat, de szerinte sehogy sem lehet igazságos megoldást találni, mindig 
lesznek elégedetlenkedők. Azzal is tisztában kell lenni, hogy a korábbi 191 m3 –hez képest 
majdnem dupla annyi mennyiséget kell szétosztani. Véleménye szerint azt az alapelvet 
követni kell, hogy az igény leadásakor, azaz 2013. október hónapban lakásfenntartási 
támogatásban részesülő családok között kell szétosztani a kapott tűzifát. Ezen családok 
száma a hivatal kimutatása szerint közel 440. Azt is figyelembe kell venni, hogy a kapott 
támogatást  még ki kell egészítenie a városnak közel 4 millió forint önrésszel, jelentősen 
megterhelve ezzel az önkormányzat 2013. évi költségvetését.  
 
Jósvay István képviselő 
Szerinte a több mint 400 család között nagyon nehéz lesz differenciálni, meglátása szerint 
nem igazságos a „mindenkinek azonos mennyiség”osztási elv, de igazán jó megoldást ő 
sem tud.  
  
Joó László képviselő 
Felveti, hogy mi lenne, ha nem köbméter, hanem mérnék a fa súlyát és súly alapján 
osztanák szét.  
 
Jósvay István képviselő 
Véleménye szerint nincs megfelelő mérőeszköze az önkormányzatnak a mázsáláshoz, 
másrészt az önkormányzat sem súlyra, hanem köbméterben kapja és vásárolja a fát.  



Paszternák János képviselő
Egyetért azzal, hogya 2013. október hónapban lakásfenntartási támogatásban részesülők
között kerüljön szétosztásra a tűzifa, de kéri, hogy aktualizálják a névsort, mert van benne
olyan aki már nem kaphat. Szerinte nem biztos, hogy csak alacsony jövedelműek fognak
kapni.

Dr. Istenes Ibolya jegyző
A lakásfenntartási támogatás megállapításának szigorú feltételei vannak, az ügyintéző a
jogszabálynak megfelelően vizsgálja a család jövedelmi és szociális helyzetét. Úgy gondolja,
hogy ezek a jogosultsági feltételek alkalmasak a tűzifa kiosztásának megállapítására is. A
legigazságtalanabbul igazságos osztási elv az egyenlő mennyiség elve.

Jósvay István képviselő
Érdeklődik, hogy nem hagyhatnának-e krízishelyzetre ebből a tűzifából.

Tomorszki István polgármester
Tájékoztatja, hogy nem, mert 2014. március 31-ig a kapott támogatással el kell számolni.
Meglátása szerint ezt a témát ismét át kell beszélniük még egyszer, a következő testületi
ülésre előkészítik a szociális célú tűzifa rendelet módosítását és visszatérnek a témára.

A képviselő-testület részéről további vélemény, javaslat nem hangzott el, egyhangúan
egyetértenek azzal, hogya szociális célú tűzifa rendelet módosítása alkalmával visszatérnek
a kérdésre.

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.

..----:-;:--~2=-::;:__
'----' "-

Tomorszki István
polgármester

Dr. Istenes lb
jegyző
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