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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

Jegyzőkönyv  
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. december 30-án 
megtartott  nyilvános üléséről. 
Az ülés helye:Közösségi Ház díszterme, Szendrő, Fő utca 16.   

 
Je len vannak 

 
Képviselő-testület tagjai: 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
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 
Beri Csaba Roma Nemzetiség Önkormányzat Elnöke 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból, mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ 2014. évi belsőellenőrzési munkaterv tárgyalása 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 

2./ A Képviselő- testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
3./ Szociális tárgyú rendeletek módosítása 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
4./ Kötetlen beszélgetés a 2013. évben végzett önkormányzati munkáról 
 előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./ Indítványok, javaslatok 
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1.Napirend  
A testület az 1. napirendi pont keretében a 2014. évi belsőellenőrzési munkatervet tárgyalja. 
 
Tomorszki István polgármester 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 2014. évi belsőellenőrzési 
munkatervvel kapcsolatos véleményét. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólások  
 
Jósvay István Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
Elmondja, hogy az előzetesen megkapott belső ellenőrzési munkatervet tárgyalta 
bizottságuk, és azt az előterjesztett formában elfogadásra javasolják a képviselő- testület 
számára.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A munkatervben szereplő április havi feladatokhoz kiegészítésként elmondja, hogy az 
önkormányzatnál korábban az Edelényi Kistérségi Társulás végezte a belső ellenőrzést, 
2013. január elsejét követően azonban ez kikerült feladatkörükből, így ezt követően a Közös 
Hivatalnak önállóan kellett megoldania a helyzetet külsős szakember megbízásával.  
 
A belső ellenőr a 2013. évben lefolytatott vizsgálatokról majd a zárszámadást megelőzően 
számol be. Megjegyzi, hogy kollégáival együtt meg vannak elégedve az ellenőr munkájával, 
ezért a következő évre is meghosszabbították megbízását.  
A kibocsátott kockázat-becslési kérdőív alapján a szakember állította össze belsőellenőrzési 
munkatervüket. A célkitűzéseket az önkormányzattal konzultálva határozták meg. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződés évi hat ellenőrzésre terjed 
ki, azonban előre láthatóan a választási időszakban is szükség lesz az ellenőr munkájára, 
így a szerződését ki kell terjeszteniük. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy mindenképpen szükség van belső ellenőrzésekre, az önellenőrzés illetve az 
intézmények ellenőrzése szempontjából is. Tájékoztatásul közli, hogy a 2014. évre a belső 
ellenőr négy területet jelölt ki vizsgálatra. Elmondja, hogy az első negyedévben a Közös 
Önkormányzati Hivatal kapcsán a belső kontrollrendszert,a második negyedévben ugyanitt a 
munkaügyi tevékenységet fogja vizsgálni, a harmadik negyedévben a nemzetiségi 
önkormányzatok szabályszerű gazdálkodását, a negyedik negyedévben pedig a Szociális 
Szolgáltató Központ szabályszerű gazdálkodását fogja vizsgálat alá vonni. 
 
Dr. Istenes Ibolya  
Megjegyzi, hogy az ötödik illetve hatodik ellenőrzés Szuhogy és Galvács községeket fogja 
érinteni. 
 
Tomorszki István polgármester  
Javasolja a 2014. évi belsőellenőrzési munkaterv előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot  hozza:  
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 120/2013.(XII.30.) Határozata 
 

Tárgy: Szendrő Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve 
 
Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szendrő Városi 
Önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzési munkatervét és azt e l f o g a d j a. 
 
A jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
2.Napirend 
A testület az 2. napirendi pont keretében a  Képviselő- testület 2014. I. félévi munkatervének 
jóváhagyását tárgyalja. (A tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A képviselőtestület 2014. I. félévi munkatervének tervezetét elkészítették, melyet a 
képviselők előzőleg megkaptak.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
A bizottság tárgyalta a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének tervezetét, 
megállapították, hogy abban a szokásos tájékoztatók és beszámolók mind szerepelnek, 
ezért javasolják annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza a 
következő határozatot:  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2013.(XII.30.) határozata 
 
  Tárgy:   Képviselő-testület 2014. évi  I. félévi munkatervének 
     megállapítása  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  2014. évi  I. félévi munkatervét az előterjesztett  formában  
  e l f o g a d j a.  
 
  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2014. június 30. 
 
3.Napirend 
A testület a 3. napirendi pont keretében szociális tárgyú rendeletek módosítását tárgyalja. 
(Az előterjesztések és rendelet-tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
 
Tomorszki István polgármester 
A rendeletek módosítását jogszabályi kötelezettség írja elő. Jelzi, hogy Jegyző asszony 
elkészítette a rendelet módosítások tervezeteit, majd felkéri azok ismertetésére.  
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- A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelet jóváhagyása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), 
melynek 5. §-a és 6. §-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. 
december 31-éig meg kell alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét. 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összevonásával létrejövő önkormányzati segély 2014. január 1-ével hatályba lépő szabályai 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) és az átmeneti törvény rendelkezéseinek alapul vételével kerültek kidolgozásra. A 
továbbiakban az előterjesztés szerint ismerteti az önkormányzati segélyre vonatkozó új 
szabályozás részleteit. Ezt követően kéri a rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
A bizottság tárgyalta és az előterjesztett formában elfogadásra javasolja a rendelet 
módosítását. Két dolgot azonban megemlít, mely szóba került a bizottsági ülésen. Az egyik 
felvetésük, hogy a GAMESZ vizsgálja meg, van-e arra lehetőség, hogy a START 
munkaprogramban megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket természetbeni juttatásként a 
rászoruló családoknak adja az önkormányzat. Tudják, hogy ennek megtervezése nehézkes, 
hiszen nem lehet tudni előre, hogy  melyik évben mennyi megtermett gyümölcsre, zöldségre 
lehet számítani, illetve  tisztában vannak azzal is, hogy alapvetően ezeket a növényeket 
értékesítési célból termelik.  
A másik felvetésük az átmeneti segélyek felhasználására vonatkozik. Sokszor kérik a segélyt 
krízishelyzetben élő lakosok például orvosi eszközök vásárlására, azonban nem ellenőrzött, 
hogy a támogatást valóban a kért célra használják fel.  A bizottság javasolja, hogy a hivatal 
számla bekérésével ellenőrizze,, hogy a támogatást valóban megfelelő helyre költik-e el. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
A bizottság első felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy Polgármester Úrral pontosan a 
napokban beszéltek a START munkával megtermelt növények sorsáról. Világossá vált 
számukra, hogy értékesítésről csak abban az esetben lehet szó,  ha azt a célt már 
kiszolgálta amiért állatot tartanak, zöldséget termelnek. Ez a cél pedig a szociális jellegű 
étkeztetéshez az alapanyagok nagy részének biztosítása. A zöldségből megtermelt felesleg 
értékesítése csak ezután történhet, akár települések közötti árucsere útján is, azonban az 
állati eredetű termékek értékesítésére nincs lehetőség és szociális jellegű segélyként sem 
osztható szét.  
 
Tomorszki István polgármester  
Az átmeneti segélyek utánkövetésére vonatkozó javaslatra elmondja, hogy azt a rendelet-
tervezet tartalmazza.   
Kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 7 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a szociális igazgatásról és a szociális, 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 25/2013.(XII.31)  rendeletét. 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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- A szociális célú tűzifa támogatásról szóló 1/ 2013. /I.24. / önkormányzati  rendelet 
módosítása 
 
Dr.Istenes Ibolya jegyző  
Szendrő Város Önkormányzata a 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján 2013-ban is 
benyújtotta az igényét  szociális tűzifa biztosítására, melynek eredményeként  a 
Belügyminisztérium  értesítése alapján  424 erdei köbméter megvásárlására elegendő 
támogatásban részesítette az önkormányzatot. 
Az előterjesztett rendelet-tervezet értelmében szociális tűzifa támogatásban részesülhet az, 
aki 2013. október hónapban lakásfenntartási támogatásban részesült, és hagyományos 
vegyes fűtési rendszerrel rendelkezik. A tűzifára jogosultság megállapítása hivatalból indított 
eljárással történik, külön kérelem benyújtása nélkül. A döntést a képviselő-testület a 
Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta, a bizottság pedig határozattal dönt. A szociális 
tűzifa támogatáshoz az önerőt az önkormányzatnak a költségvetés terhére kell biztosítania. 
A megítélt támogatás összege már megérkezett az önkormányzat számlájára, az Észak-
Erdő Zrt. számára előleg is került átutalásra, így az önerő 2013-as év költségvetését terheli.  
Tájékoztatja a lakosságot és a képviselő- testületet, hogy a rendelet a város honlapján is 
elérhető. Utal arra. hogy a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletet a képviselő- 
testület 2013. január 23-i ülésén fogadta el. A jelenlegi módosításra irányuló tervezet 
gyakorlatilag a rendelet aktualizálását jelenti.  
Ismerteti a rendelet-tervezetet és kéri annak jóváhagyását.  (A rendelet-tervezet és az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Beri Csaba Roma Nemzetiség Önkormányzat Elnöke 
Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez a szociális tűzifával kapcsolatban, hogy 
amennyiben maradványa lesz a kapott 424 erdei köbméter fának, azt a rászorulók részére 
osszák szét. 
 
Tomorszki István polgármester elmondja, hogy ebből a mennyiségből csak akkor maradhat 
tűzifa, ha valamely jogosult lemond  a neki járó támogatásról. A maradvány fa szétosztásáról 
a testületnek kell döntenie, mégpedig a szociális célú tűzifa rendelet módosításával. 
 
Javasolja az ismertetett rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 7 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 26/2013(XII.31.) rendeletét, mely a  szociális 
célú tűzifa támogatásról szóló 1 / 2013. /I.24. / rendeletet módosítja.  

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
4 .  Napi rend 
A testület a 4.  napirendi pont keretében kötetlen beszélgetést folytat a 2013. évben végzett 
önkormányzati munkáról. 
 
Tomorszki István polgármester  
Véleménye szerint a 2013-as év a változások éve volt.  A következőkben felsorolásszerűen 
említi a főbb változásokat.  Elmondja, hogy a legnagyobb változást talán a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrejötte jelentette. Továbbá kiemeli, hogy a 2013. év január 
hónapjában közel 170 millió forintos számlatartozása volt az önkormányzatnak és 
intézményeinek, így veszélybe került azok működése. Azonban az áprilisi választások után 
arra a döntésre jutottak a képviselő- testülettel közösen, hogyha nehézségek árán is, de 
mégis  fenntartják intézményeiket. A legnagyobb problémát a Közművelődési Központ és 
Könyvtár valamint, az ügyelet működtetése okozta. Mára sikerült orvosolni a fennálló 
problémákat, így számlatartozásuk jelentősen csökkent.  
Mindeközben a város megújult, megszépült, ezért megköszöni a munkáját mindazoknak, 
akik ebben részt vettek. A különböző projektek zárásaként átadásra került az új szociális 
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szolgáltató központ épülete, a tornamúzeumnak helyet adó épület, valamint a felújított és 
kibővített Bem utcai óvoda épülete, valamint Továbbá a 2010. évi árvízkárosult épületeik is 
megújultak. A képviselő-testület újraindíttatta a 2010. évi árvízzel kapcsolatos, még ki nem 
fizetett vis maior támogatások igénylésének felülvizsgálatát. Ennek eredményéről még írásos 
jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, de előzetes tájékoztatás szerint egy közel 30 millió 
forintos igényt elismert a Belügyminisztérium. Időközben fizetőképesség megőrzését 
szolgáló támogatásban részesült az önkormányzat 70.300.000 forint összegben - ez 
nagyban segítette az önkormányzat munkáját. Reméli, hogy a későbbiekben tovább sikerül 
csökkenteni a tartozásaikat. Megköszöni azoknak a munkáját, akik takarékos 
gazdálkodásukkal, körültekintő munkájukkal elősegítették a kintlévőségek és 
számlatartozások csökkentését.  
Előrevetíti, hogy a következő év sem lesz könnyű, már csak a három választás miatt is.  
Kéri, hogy a munka legyen az első szempont majd abban az időszakban is.  
 
Hozzászólások  
 
Paszternák József János képviselő  
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban kérdezi, hogy van –e a Polgármester Úrnak információja a 
az ügyelet működtetésének szándékát az elmúlt nyáron jelző vállalkozásról? 
A sportmúzeummal kapcsolatban felveti, hogy valamilyen nyitva tartáson 
gondolkodhatnának, vagy tegyenek ki elérhetőséget, mert problémát jelent a látogatók 
fogadása.  
Lakossági kérdést tolmácsolva megkérdezi Polgármester Urat, hogy az Ivánka tanyai 
bekötőút közvilágítására vannak-e már tervezetek, vagy lesznek-e? 
 
Tomorszki István polgármester 
Az ügyelet működtetése még nyitott kérdés, egyelőre a társulási működtetés látszik a 
legmegnyugtatóbb megoldásnak. A közvilágítással kapcsolatban elmondja, volt egy testületi 
döntés arról, mely szerint megbíznak egy céget a város közvilágításának korszerűsítésével, 
illetve arról, hogy fenntartására szerződés kötés előkészítésére kerül sor. A közbeszerzést 
kellett kiírni, aminek a bírálata az elmúlt héten megtörtént. A tervek alapján arra az 
útszakaszra négy lámpatest van betervezve, azonban nyáron azért akadtak el a 
tervezésben, mert jogszabályi változás miatt a kültéri lámpatestek elhelyezése 
nehézkesebbé vált, de hamarosan elkezdődik városukban a lámpatestek cseréje, 
létrehozása. Részletezi az ütemét, sajátosságait a közvilágítás fejlesztésének. Kiemeli, hogy 
megoldást kell találni a lámpatestek megrongálása ellen. 
 
Hudák József alpolgármester  
Az elhangzottakat megerősítve elmondja - meg fog oldódni az Ivánka tanya bekötőútján és a 
ravatalozó előtt is a közvilágítás hiányának problémája. 
 
Liptákné Spisák Beáta intézményvezető  
Mielőtt megválaszolná a Sportmúzeummal kapcsolatos kérdést, elmondja, hogy tavaly év 
végén nagyon nagy terhet rótt rá, illetve dolgozóira az, hogy nem volt biztos a működésük. 
Nagyon nagy munkájuk volt abban, hogy az intézményének dolgozói létszámát megtartsák, 
ezért köszönetet mond a Polgármester illetve Alpolgármester Uraknak. A jövőben is 
igyekeznek a városlakók számára megfelelő programokkal szolgálni.  
Az idegenvezetéssel kapcsolatban elmondja, maximálisan azon vannak, hogy bárkinek, 
bármikor idegenvezetést tartsanak a Sportmúzeumban és a többi látványosságnál is, 
azonban úgy érzi, nem tudnak nyugodt szívvel télen is csoportokat fogadni, hiszen ezek az 
építmények fűtetlenek. Nyitott arra, hogy közösen megoldást találjanak a problémákra.  
 
Tomorszki István polgármester  
Szeretné, ha a tavaszi időszakra felkészülnének a turisták fogadására - akár 
közfoglalkoztatottak munkájával kisegítve is. 
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Kalász László képviselő  
Véleménye szerint a nyitva tartáshoz hozzá kellene csatolni egy olyan rendszert, mint 
például az Aggteleki Cseppkőbarlangnál is van, azaz: a csoportindítást létszámhoz kötni és 
megfelelő számú jelentkező esetén az összes látnivaló megtekintését felkínálni. 
 
Tomorszki István polgármester  
Elmondja, hogy ilyen lehetőség már létezik az előre bejelentkező csoportoknál, azonban a 
véletlenszerűen ide látogató turisták esetében ez nem működik. Megkéri Liptákné Spisák 
Beáta intézményvezetőt, hogy készítsenek a látogatókról havi kimutatást. 
 
Joó László képviselő  
Szerinte meg kell állapítaniuk egy tényt, amivel valószínűleg  mindenki egyetért, hogy sajnos 
Szendrő és vidéke még nem olyan turisztikai látványosság, ahová tömegével érkeznek 
turisták. Ő is problémásnak találja a fűtés illetve a vizesblokk működtetését. Elvárásokat 
csak a lehetőségek és feltételek figyelembe vételével szabad megfogalmazni és túlzó 
elvárásokat ne támasszanak. 
 
Hudák József alpolgármester  
Véleménye szerint, mindkét fél érthető, ugyanakkor ki kell tenni egy nyitvatartási táblát és az 
idegenvezetésre úgynevezett ügyeletet ajánl kialakítani.  
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető  
Más témával szeretné folytatni. Elmondja, hogy szociális tevékenységet végző 
intézményként a karácsonyi segítségnyújtáskor sok feladatuk volt, és részletezi 
tapasztalatait. Létrehoztak egy úgynevezett akciót melynek keretei között Szendrő város 
lakosai felajánlhatták a nehéz helyzetben lévő családok számára a már nem használt 
tárgyaikat, bútoraikat stb. Köszönetet mond azoknak, akik felajánlást tettek, így 12 családnak 
tudtak boldogabb karácsonyt szerezni, azonban rá szeretne világítani arra a problémára, 
hogy a város lakosai között nem nagy az adakozási szándék. 
 
Hudák József alpolgármester  
Hozzászólásában megköszöni az intézmények dolgozóinak a 2013-as évben végzett 
tevékenységét, mellyel segítették az önkormányzat munkáját. Köszönet illeti Riz Gábor 
Megyei Önkormányzat Alelnökét, illetve munkatársait is korrektségükért, hiszen 
hozzájárultak a város csődbe jutásának megelőzéséhez. Tisztességes eredménynek tudja 
be azt, hogy az önkormányzat tartozásai 2013. december 31-re 30-40 millió forintra 
csökkentek.  
 
Tomorszki István polgármester 
Szintén megköszöni a 2013. évben végzett munkát, és szerinte a legnagyobb érték 
térségükben, ha valakinek van munkahelye, így mindenképp nagy eredménynek tartja, hogy 
Szendrőben sikerült minden állást megtartaniuk. Részletezi a közfoglalkoztatásról való 
tudnivalókat. Szerinte az adakozás mindig is nehéz volt városukban, mert nehéz helyzetű a 
térségük.  
Ismételten megköszöni minden intézmény vezetőinek, dolgozóinak a 2013-as évben végzett 
munkáját, és a következő évre Szendrő teljes lakosságának sikerekben gazdag, és boldog új 
évet kíván.  
 
5.  Indí tványok,  javaslatok  
 
- A GAMESZ Alapító Okiratának módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Utal arra, hogy a GAMESZ Alapító Okiratának módosítását 2013. szeptember 12-én 
tárgyalta illetve jóvá is hagyta a testület, azonban a törzskönyvi bejegyzés kapcsán 
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hiánypótlási felhívás érkezett a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartójától. A 
hiánypótlás szerint az alapító okiratban az államháztartás szerinti szakágazati besorolás az 
előterjesztett alapító okirat 5. pontjában szereplő, 829000 „Egyéb kiegészítő gazdasági 
tevékenység” besorolás nem felel meg az 56/2011.(XII.31.) számú NGM rendelet 4. számú 
mellékletének. A Magyar Államkincstár észrevételezte ezt, és javasolja a testület részére, 
hogy módosítsa az alapító okirat 5. pontját 841116. számon „Helyi önkormányzatok valamint 
több célú kistérségi társulási intézményeket ellátó kisegítő szolgálatai” –ra.  
Ismerteti az alapító okirat tartalmát, és kéri annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását.  
 
Tomorszki István polgármester  
Javasolja az alapító okirat módosításának előterjesztett formában történő jóváhagyását. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza a 
következő határozatot:  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013.(XII.30.) határozata 
 
 Tárgy:   A GAMESZ Alapító Okiratának módosítása 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GAMESZ Alapító  
Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot megismerte és azt az előterjesztett 
formában jóváhagyja.   

 
 A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 
 

 Felelős :  polgármester, jegyző 
 Határidő: azonnal 
 
 
- Tájékoztatás az Állami Számvevőszék által végzett pénzügyi vizsgálatról  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a testülettel az Állami Számvevőszék által végzett pénzügyi vizsgálatról.  
Majd emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-testület 2012. május 30-i ülésén intézkedési 
tervet fogadott el az ÁSZ jelentésekben megfogalmazott észrevételekkel kapcsolatban. Ezen 
intézkedési terv megvalósulását illetve teljesülését vizsgálják most. Elmondja, hogy 2014. 
január 3.-i határidővel elektronikus adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat 
hivatalának. A hivatal köztisztviselői jelenleg is dolgoznak azon, hogy az adatszolgáltatást 
maradéktalanul teljesítsék. 
 Felhívja arra a figyelmet, hogy intézkedési terv 1/c. pontja szerint a testület feladatul tűzte ki 
egy ún. Reorganizációs Program elkészítését. Ennek az elkészítésére azonban nem került 
sor, melynek több oka is van. Egyrészt az önkormányzat intézményeinél is jelentős 
átszervezések történtek, másrészről pedig a közigazgatás átalakítása annyira befolyásolta 
az önkormányzatok és intézményeik működését, hogy az lehetetlenné tette a 
Reorganizációs Program elkészítését. Részletezi azokat a változásokat, amelyek miatt ez 
nem tudott megvalósulni.  
Határozati javaslatot terjeszt a testület elé, hogy ennek a Reorganizációs Programnak a 
szükségességét illetve megfogalmazását a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet 
ismeretében vizsgálják és határozzák meg a határidejét. Ismerteti a – jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képező - határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását. 
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Hozzászólások  
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke 
Elmondja, hogy bizottságuk már tárgyalta a határozati javaslatot és javasolják, hogy jövő év 
áprilisáig térjenek vissza erre a programtervezetre. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza a 
következő határozatot:  

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 123/2013.(XII.30.) Határozata 
 
Tárgy: 54/2012.(V.30./) határozattal jóváhagyott intézkedési terv felülvizsgálata 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 54/2012.(V.30.) számú határozatával 
jóváhagyott intézkedési tervét felülvizsgálta és az alábbiakat állapítja meg: 
 
1. Az intézkedési terv 1.c. pontjában meghatározott reorganizációs program nem készült, 
mivel az önkormányzat intézményeinél jelentős – kormányzati döntésen alapuló- 
átszervezések történtek, illetve a közigazgatás átalakítása jelentősen befolyásolta a 2013. 
gazdasági évet, melynek hatásai előre nem voltak egyértelműen láthatóak-tervezhetőek: 
 
1.1./ 2012. január 01. napjától a Szendrői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állami 
fenntartásba került. 
1.2./ 2013. január 01. napjával  
a/ megszűnt a szendrői Polgármesteri Hivatal,  
b/ létrejött a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal, 
c/ létrejött az B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala szendrői kirendeltége, 
d/ állami fenntartásba került a  szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola és az Ujj 
Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola, 
e/ módosult az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása, megszűnt a 
mozgókönyvtár és a szendrői orvosi ügyelet kistérségi kiegészítő normatív finanszírozása. 
 
1.3./ 2013. április 1. napjával Szendrő Város Önkormányzata és a II. Ferenc Megyei és 
Város Könyvtár feladat ellátási szerződést kötött nyilvános települési könyvtári feladatok 
ellátására. 
 
1.4./ 2013. július 01. napjával módosult a  Szendrő és Rakaca völgye családsegítő és 
gyermekjóléti társulás társulási megállapodása, jogi személyiségű társulás lett Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás névvel. 
 
1.5./ A Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza társulási fenntartásba került. 
 
Képviselőtestület megállapítja, hogy a felsorolt intézményi átszervezések valamint a 2012. 
évi hitelkonszolidáció és az átalakított költségvetési - feladatfinanszírozás pénzügyi hatásai 
egy lezárt költségvetési év tükrében vizsgálhatóak, ezért úgy határoz, hogy a reorganizációs 
program elkészítésének szükségességét a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet 
ismeretében vizsgálja és határozza meg. 
 
2. Az intézkedési terv 1. g. pontjában meghatározott állandósult folyószámla hitelek hosszú 
távú kötelezettséggé alakításának jogi lehetőségeit az önkormányzat vizsgálta, de a 
pénzintézet feltételeit az önkormányzat teljesíteni nem tudta. A hitelkonszolidációval az 
önkormányzat folyószámla hitelei 2012. december 31. napjával megszűntek. 
 




