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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 

 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 6-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 alpolgármester, Hudák József, Joó László, Jósvay István,  
Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
 
Meghívottak: 
 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ Vezetője 
Kovácsné Kurucsó Ilona Művészetoktatási Int. vezető 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné mb. óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ. vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pü. vezető 
Beri Csaba RNÖ elnöke 
 
Tomorszki István alpolgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
 

Előadó: dr: Istenes Ibolya jegyző 
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2./ A 2012. évi költségvetés módosítása 
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 

3./ Bizottsági munkatervek bemutatása 
 
Előadó: Bizottsági elnökök 

 
4. / Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 11/2012./XII.01./ számú rendelet 

módosítása 
 
Előadó: dr: Istenes Ibolya jegyző 

 
5. / Határozat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előadó: dr: Istenes Ibolya jegyző 

 
6./ Indítványok, javaslatok 
 

Zárt ülés 
- Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása 
- Szociális bérlakás kiutalás iránti kérelmek elbírálása 

 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
 
Tomorszki István alpolgármester a napirendek tárgyalása előtt az alábbiakról 
tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosságot az elmúlt időszakban történtekről: 
 
Köztudomású, hogy Szaniszló János polgármester 2012. decemberében 
bejelentette, hogy a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetőjeként folytatja munkáját. 
Polgármester úr 2012.12.31-i dátummal lemondott, polgármesteri munkakörének 
átadására ill. átvételére 2013. január 15-én került sor, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt  Zabb László képviselte. A polgármesteri tisztség 
megüresedése következtében Szendrőben időközi polgármesteri választásokat kell 
tartani, ennek részleteiről Jegyző Asszony nyújt tájékoztatást a későbbiekben. 
 
Úgy gondolja, hogy a 2013. év a változás éve lesz az önkormányzatnál több okból 
kifolyólag, hiszen két oktatási intézmény működtetése került ki az önkormányzat 
fenntartása alól, valamint felállt a közös önkormányzati hivatal Szendrő, Szuhogy és 
Galvács községek részvételével. Ebből az alkalomból köszönti Kenézné Fóris Hildát, 
aki a közös hivatal aljegyzői feladatait látja el a jövőben. 
 
Beszámol arról, hogy  Riz Gábornak, a megyei önkormányzat alelnökének január 31-
i szendrői egyeztetését követően a sajtóban téves információ jelent meg a város 
adósságrendezésével kapcsolatosan. A sajtóban megjelent hír szerint a Kormány 
Szendrő minden adósságát rendezte, ez pedig nem igaz. Adósságkonszolidáció 
keretében kizárólag a 68 millió forint összegű banki hitelállomány átvállalására került  
sor, ezen kívül az  önkormányzat – az ÖNHIKI II. fordulója keretében – 49.500.000 
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forint összegű támogatást. Az adósságkonszolidáció és az ÖNHIKI támogatás sem 
fedezte a teljes adósságállományt, így Szendrőnek jelenleg is 129.602.000 forint 
szállítói tartozása van. Hozzáteszi, hogy ez az összeg tartalmazza az 56.308.000 Ft-
os árvízes tartozást, melyet a Belügyminisztérium a mai napig nem rendezett az 
önkormányzat felé. Mindezeket azért hangsúlyozza, hogy a lakosság is legyen 
tisztában azzal, hogy nem volt teljes az adósságátvállalás. Reméli azonban, hogy 
lesznek további lehetőségek és erre ígéret is van.  
 
 
1. N a p i r e n d  
A Képviselőtestület az 1. napirend keretében a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót tárgyalja. (A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Szóbeli kiegészítése a  jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság  Elnöke 
 
Jegyző Asszony a beszámolót részletesen ismertette, azt a bizottság előzőleg 
megtárgyalta. Való igaz, hogy az elmúlt év utolsó negyedében a közigazgatás 
átszervezéséből adódó bizonytalanság rányomta bélyegét a munkára - ezt igazából 
nem is lehet csodálni. Mostanra már organizálódott a helyzet, mindenki tudja, hogy 
hol lesz a helye, illetve minden munkavállalónak van munkahelye vagy a járási 
hivatalban, vagy a helyi önkormányzatnál.   
A beszámolóval kapcsolatban a bizottságnak inkább a jövőre nézve lenne néhány 
ajánlása, ezek a következők: 

- honlap üzemeltetése jelenlegi formájában nem 2013-as színvonal, javasolják 
a képviselőtestületnek, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződést 
vizsgálja felül, és találjanak olcsóbb illetve jobb megoldást, illetve fontos, hogy  
tényleges honlapként működjön, azon a közérdekű adatok megjelenjenek és 
feltöltésre kerülhessenek.  

- továbbá javasolja a bizottság, hogy ez a beszámoló a honlapra is kerüljön fel, 
hogy szélesebb körben is hozzáférhető legyen, ugyanúgy, mint a más hasonló 
dokumentumok.  

- A beszámolóban szereplő 10 millió forint összegű be nem hajtott adó 
tényleges állapotának felülvizsgálatát kéri a bizottság a pénzügyi irodától. 
Amennyiben vannak behajtható adónemek, azok behajtására történjenek 
intézkedések nagyobb intenzitással.  

- felmerült a bizottság ülésén az önkormányzat folyószámla-vezetési díjának 
kérdése. Javasolják, hogy 2013. félévekor térjenek vissza a kérdésre és 
esetleg közbeszerzési eljárás  keretében keressenek olcsóbb, esetleg helyi 
számla vezető intézetet.  

A pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő-testület 
számára. 
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Jósvay István Humánpolitikai Bizottság tagja 
 
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A Jegyző Asszony valamint a bizottsági véleményekből látszik, hogy egy jól működő 
hivatalról van szó. Szeretné megköszönni a hivatal dolgozóinak az elmúlt évi munkát, 
a következő évi munkára pedig nagy szükség lesz, ehhez sok sikert kíván. 
 
Kéri a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

2/ÖT. 2013.  /II.06/ sz. Határozat 
   
  Tárgy: Polgármesteri hivatal munkájáról beszámoló 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

 a  polgármesteri hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja.    

 
 
2./ N a p i r e n d  
A Képviselőtestület a 2. napirend keretében a 2012. évi költségvetés módosítását 
tárgyalja.  
 
(Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012./III.13./ számú 
rendeletének módosítására vonatozó javaslat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Részletesen ismerteti képviselőtestület tagjaival – a korábban írásban is 
rendelkezésre bocsájtott - a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó 
javaslatot. 
Javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát is 
egyaránt 489 e Ft-tal megemelni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
    Bizottság Elnöke 
 
A bizottság tárgyalta a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot. A 
költségvetési hiány összege gyakorlatilag ugyanaz, a módosítás szükségszerű, 
tényszámokkal megfelelően alátámasztott, ezért a bizottság javasolja a Képviselő-
testület számára elfogadásra. 
Tomorszki István alpolgármester 
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Az ismert tényszámok és információk tudatában, egyetért a Pénzügyi Bizottság 
véleményével. Ismerteti a költségvetés módosítására vonatkozó  rendelet-tervezetet.  
Javasolja annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat 
alapján 5 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a  2/2013. /II.07./ 
számú önkormányzati rendeletét, mely a 2012. évi költségvetésről 
szóló többször módosított 3/2012./III.13./ számú rendeletet 
módosítja.  

  A jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 
 
3./ N a p i r e n d  
Képviselőtestület 3. napirend keretében a 2013. I. félévi bizottsági munkaterveket 
tárgyalja.  (Az előterjesztett bizottsági munkatervek a jegyzőkönyv mellékletét  
képezik.) 
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
    Bizottság Elnöke 
 
Utal rá, hogy a pénzügyi bizottság 2013. I. félévre vonatkozó munkatervét a testület 
tagjai írásban megkapták.  
Kéri a munkaterv előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Az 1. napirend keretében elhangzottakra tekintettel javasolja, hogy az önkormányzat 
folyószámlája vezetési költségeinek mérséklésével kapcsolatos képviselő-testületi 
döntés előkészítése szerepeljen a bizottság munkatervében.  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
    Bizottság Elnöke 
 
A javaslattal egyetért, kéri, hogy a számlavezetéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás előkészítése kerüljön bele a bizottság május havi feladatai közé.  
 
A napirenddel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

3/ÖT. 2013.  /II.06/ sz. Határozat 
 

Tárgy:   Bizottsági  munkatervek elfogadása 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

- a Humánpolitikai Bizottság 2013. I. félévi munkatervét az előterjesztett 
formában,  

- a Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság 2013. I. félévi munkatervét az elhangzott módosítással 
elfogadja.   
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  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2013. június 30. 
 
4./ N a p i r e n d  
A Képviselő-testület a 4. napirend keretében az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
11/2012./XII.01./ számú rendelet módosítását tárgyalja. (A rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 11/ÖT.2012./XII.1./ számú 
rendeletével ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről döntött. 
A rendelet tartalmazza a hozzájárulás összegeit, a kedvezmények rendszerét, 
valamint a végrehajtási határidőket. 
Már a rendelet beterjesztésekor kérdéses volt ezen határidők betartása, hiszen 
2012. december 31. napjáig nem történt meg az ebek transzporterrel történő 
ellátása, sőt ez most van folyamatban. A hatósági állatorvossal történt egyeztetés 
alapján az alábbi módosításokat javasolja a képviselő-testületnek: 
-  Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év április 
15. napjáig kapjon értesítést. 
-  Az ebrendészeti hozzájárulást az eb tulajdonos minden naptári év május 15. 
napjáig legyen  köteles megfizetni Szendrő Város Önkormányzata részére. 
A határidők módosítása így logikus lenne, hiszen a éves veszettség elleni védőoltás 
március végén kerül sor, és addigra már  viszonylag valós adatokkal rendelkeznek a 
városban élő ebekről és ennek fényében értesítenék ki a lakosokat április 15-ig. 
Kéri a rendelet előterjesztett formában történő elfogadását.  
  

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat alapján 5 
igen szavazattal egyhangúan megalkotja a  3/2013. /II.07./ számú 
önkormányzati rendeletét, mely a 11/2012.(XII.1.) számú rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
 3/2013. /II.07./ számú rendelete 

 az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 11/2012.(XII.1.) számú rendelet 
módosításáról 

 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ávt. 42/C. §-ában 
meghatározott feladatkörében valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §.-ában kapott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 11/2012. (XII.1.) önkormányzati 
rendelet 3.§ helyében a következő rendelkezés lép: 
 
„3.§ (1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos 
minden év április 15. napjáig értesítést kap. 
(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos minden naptári év május 
15. napjáig köteles megfizetni Szendrő Város Önkormányzata részére.” 
 

2.§ 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
 

  
5./ N a p i r e n d  
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyal. (Az előterjesztés és 
a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Ismerteti a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 303/2013. számon iktatott, 
önkormányzati vagyonrendeletek módosításával kapcsolatos levelét.  
Ismerteti továbbá a tárgyban készült előterjesztést, valamint határozati javaslatot. 
Kéri az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozat előterjesztett formában 
történő jóváhagyását.  
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

4/ÖT.2013.(II.6.) sz. Határozat 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló  5/2006. (IV.19.) szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A Szendrő Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2006. (IV.19.) szóló önkormányzati rendelet az 
önkormányzat vagyongazdálkodásának alapjait teremtette meg.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény új alapokra helyezte 
az önkormányzati vagyon fogalmát és a vagyongazdálkodás szabályait. A 
megváltozott jogi környezet miatt a rendelet hatályon kívül helyezése, és új 
Vagyonrendelet megalkotás indokolt.    
 
Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére és 
képviselőtestület elé terjesztésére. 
Határidő: 2013. március 31. 
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Az Ntv. 9. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a Ntv. 7.§(2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 
 
Képviselőtestület a vagyongazdálkodási terv elkészítésének határidejét 
2014. január 1. napjában határozza meg. 
 
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda 
Határidő: 2013. március 31. és 2014. január 1. 
 
 

6. /  Ind í tványok,  javas la tok  
 

- Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős Államtitkár levelének 
ismertetése 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Ismerteti dr. Szabó Erika Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős 
Államtitkár levelét.(Iktatószám: 685/2013.) 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 
 
 

- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérése TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú 
akadálymentesítésről szóló pályázathoz 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal levélben kereste meg az Szendrő 
Város Önkormányzatát - a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal épülete 
tekintetében – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát kérve. (Iktatószám:117-3/2013.) 
 
Ismert, hogy 2013. októberétől kialakításra kerülnek az ún. kormányablakok, melyek 
a közigazgatás integrált ügyfélszolgálataiként fognak működni. Ehhez - a képviselő- 
testület korábbi döntése értelmében - az önkormányzat helyet biztosít a hivatal 
épületében. 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal  a TIOP-3.1.1/A konstrukció keretén belül 
pályázatot kíván benyújtani ezen épületek komplex akadálymentesítésére. Szendrő 
esetében ez azért speciális, mert az önkormányzat - a Polgármesteri Hivatal kapcsán 
- már részt vett ilyen projektben, azonban a Kormányhivatal Főigazgató Asszonyának 
tájékoztatása szerint az érintett helyszínek végigjárását és egyeztető tárgyalásokat 
követően a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal épülete esetleg még bele kerülhet 
a pályázatba.  
A pályázat előkészítéséhez  a Kormányhivatal 2013. január 9-én előzetes tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot kért, melyet Tomorszki István alpolgármester úr meg is 
adott, azonban szükséges a képviselő-testület utólagos hozzájárulása is. 
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Tomorszki István alpolgármester 
 
Ha a Kormányhivatal úgy látja, hogy be tudják illeszteni a pályázatba a szendrői 
hivatal épületét, akkor a jelenleg járási dolgozók által használt épületrészt 
akadálymentesítése valósulhat meg. Az elmondottakra tekintettel kéri a képviselő-
testület támogatását a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásához. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

5/ÖT.2013.(II.6.) sz. Határozat 
 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Szendrő, Hősök tere 1. szám alatt 63.helyrajzi számú 
ingatlan tekintetében a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal 
által benyújtandó- az épületrészt fejlesztésére vonatkozó – TIOP-
3.3.1.A/12-2 sz. pályázat benyújtásához hozzájárul. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztendő épületrészt  a 
pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az 
ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az érintett megvalósítási helyszín az 
ÉMOP-4.2.2-2009-09-0014. azonosító számú akadálymentesítési 
pályázatban részesült, melynek nyomon követési ideje 5 év. 
 
Felelős: Alpolgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

- Üzemeltetési megállapodás- tervezet előzetes ismertetése 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Utal a Szendrő Város Önkormányzata valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 
Kormányhivatal között - a helyi önkormányzat tulajdonát képező 63. helyrajzi számú 
ingatlan tekintetében - 2012. október 15. napján létrejött, átadás-átvételi 
megállapodásra. A Megállapodás következő lépéseként, annak 2. pontjában 
meghatározott helyiségek tekintetében szükséges a működtetés során felmerülő 
költségek megosztásáról rendelkeznie az önkormányzatnak és a kormányhivatalnak. 
Ismerteti az Üzemeltetési megállapodás tervezetet, és jelzi, hogy annak 
véglegesítése további egyeztetéseket igényel annak érdekében, hogy a felmerülő 
költségeket igazságosan osszák meg.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
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- Belső ellenőrzés megszüntetése 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 

Ismerteti az Edelényi Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatala 
30/2013. számon iktatott levelét, melyben a megbízott hivatalvezető tájékoztatja az 
érintetteket, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 46/2012. (XII.13.) sz. 
határozata alapján 2013. január 1-jétől nem látja el a belső ellenőrzési feladatot.  
 
Ismert, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátása kötelező az önkormányzatok 
számára, megszervezésére közös önkormányzati hivatal költségvetésének tervezése 
során kerül sor – esetleg külső szakember igénybe vételével. 
Megjegyzi, igyekeznek, hogy a képviselő-testület által 2012-ben jóváhagyott belső 
ellenőrzési munkatervben kitűzött valamennyi ellenőrzés megvalósuljon. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 
 

- Általános felvetések, kérések 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Elsősorban a GAMESZ vezetője felé jelzi azt a problémát, hogy a Verbéna útra 
kihelyezett konténerek tele vannak illetve azok környéke is szemetes. Kérdezi, hogy 
a probléma megoldására van-e lehetőség? 
 
Továbbá az Alpolgármester úr felé jelzi azt a lakossági kérdést, hogy a 
mellékutcákban lévő 30-35 éves járdák felújításával kapcsolatosan milyen tervek 
vannak. 
Valamint szintén lakossági kérdés, hogy ÖNHIKI-re hányszor lehet pályázni egy 
évben és a közel jövőben lesz-e rá még lehetőség. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 
Hozzá intézett kérdésre reagálva elmondja, hogy intézkedik az ügyben és elvitetik a 
hulladékot. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatos kérdésre felelve elmondja, hogy a legutóbb elnyert 
összeg volt az utolsó lehetőség, mivel 2013-ben az önkormányzat már nem 
fogadhatja el hiánnyal költségvetését. A további lehetőségeket keresni fogják. 
Legnagyobb problémát a 2010-es árvíz óta ki nem fizetett költségek jelentik, melyek 
a szállítói tartozások összegét növelik és peres eljárás eredményeként végrehajtás is 
történt már ez ügyben. 
A járdák állapotával kapcsolatosan elmondja, hogy a 2013. évi Start munka 
programba van betervezve út és járdaépítés  - térkőgyártó gép beszerzésével együtt 
– azonban a mai napi információk szerint változás várható a bérek és dologi 
kiadások tekintetében, így további egyeztetésre kerül majd sor a következő héten. 
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Tudja, hogy vannak rossz állapotban lévő járdaszakaszok- pl. Vasút utcában – de az 
elmúlt években ilyen célra sajnos nem volt pályázati lehetőség. 
 
Joó László képviselő 
 
Információi vannak arról, hogy a kisebbségi lakótelepen a szemétgyűjtő konténerek 
környéke vastagon be van lepve szeméttel. Saját szemével látta, hogy gyerekek 
jártak ki-be a konténerbe, keresgéltek, játszottak a hulladék mellett. Tudomása van 
arról, hogy hasonló a helyzet az ivánkai településrészen is.  
 
Kérné a kisebbségi képviselőket is, hogy valamit próbáljanak meg tenni saját 
körükben, saját érdekükben, hogy a lakók vegyék igénybe a konténereket és 
pakoljanak abba. Az elmúlt években a GAMESZ hatalmas erőkifejtést tett annak 
érdekében, hogy mindkét kisebbségi lakótelep rendbe legyen téve. Ez meg is történt, 
GAMESZ dolgozóként ő maga felvételt is készített az eredeti és a javított állapotról 
is. Lényegesen jobb és lakhatóbb környezet lett kialakítva. 
 
A hó elolvadása után most újból előtűnnek a szemétkupacok. Az ott lakó 
embereknek kell megoldani ezt a problémát, a GAMESZ pedig elviteti majd a 
konténereket.  
 
Előző napi pénzügyi bizottsági ülésen szóba került, hogy bizonyos szabálysértési 
bírságok nincsenek befizetve és nehezen hajthatók be. Tett egy javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy bizonyos büntetésekre  találni kellene olyan módot, hogy az 
érintettek ledolgozhassák, ebben a január-februári időszakban amikor a GAMESZ-
nak kevés a foglalkoztatottja. Elfogadhatatlannak tartja a büntetési tételek 
átszámítási módját, vagyis hogy 5000 Ft/nap a közérdekű munka számítása. 
Véleménye szerint egy normál segédmunkás bérével kellene számolni. Mindemellett 
nehéz is volt bánni ezekkel az emberekkel, mert nem igazán termelték meg ezt az 
összeget. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 
Kapcsolódik a Joó képviselő úr által elmondottakhoz. Szomorú tény és helyzet, ami a 
kisebbségi lakótelepeken van. Az a tragédia ebben, hogy ameddig a város 
munkaerőt biztosít a kisebbség munkanélküli emberei közül arra, hogy összeszedjék 
helyettük a szemetet, addig viszonylagos rend van. Ez elmondható az elmúlt évre. 
December elsejétől, miután a város nem tud biztosítani közmunkásokat, vagy 
közterület-felügyelőt a kisebbségi lakótelepre, onnantól kezdve rohamosan romlik a 
közterületek állapota. A helyzetet az okozza, hogy nagy a kisebbségi lakótelepen 
lakók gyakran változtatják lakóhelyüket és a szemétgyűjtő kukákról nem 
gondoskodnak. Bizonyos kényszer van, hogy a szemetet így kiszórják az árokba 
vagy ahol éppen helyet találnak neki és az áldatlan állapotok egy része ebből 
keletkezik.  
 
2013. nyarán lejár az önkormányzat közszolgáltatási szerződése, új közbeszerzést 
kell kiírni. Ígéretet tesz arra, hogy a közbeszerzési kiírásokban feltételként fogják 
szabni, hogy a pályázó szolgáltató az elavult 110-120-literes konténerek helyett 
újakat  biztosítson.  
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Három évvel ezelőtt több százezer forintot fizetett a GAMESZ, amikor a kisebbségi 
lakótelepet mentesítették a saját maguk által termelt szeméttől. Az akkori kisebbségi 
önkormányzat vezetése ígérte, hogy erre nem lesz szükség még egyszer, mert 
odahatnak a saját módszereikkel, hogy a szemét a megfelelő helyre jusson. Sajnos 
ez nem sikerült. Ezért biztosan nem csak a kisebbségi önkormányzat a hibás, de 
közös erővel valamit tenni kell a tisztaság megőrzése érdekében 
 
Start munkaprogrammal kapcsolatosan elmondja, hogy néhány hete azt az 
információt kapta, hogy az állam  nem avatkozik bele az önkormányzatok 
igénylésébe, hanem rábízza ezen feladatok elvégzésének módját és létszámát az 
önkormányzatokra. A korábbi koncepciót - a bérköltség tekintetében - át kellett 
dolgozni, mivel 2013-ban a minimálbér összege emelkedett. Ez a 9,5 millió forintos 
bérköltségből származó kiadásnövekményt jelentene az önkormányzatnak. Ez 
kigazdálkodható a dologi kiadás csökkentésével, de ez veszélyeztetheti a vállalt 
feladat teljesülését. Látva más szervezeteket, az tapasztalható, hogy kevesebb főre 
kaptak támogatást (pl. Víztársulat), nyilván kevesebb erre a pénz és az 
önkormányzat által beadott igényeket alaposan meg kell kurtítani. Ebben a GAMESZ 
partner lesz olyan szempontból, hogy a kevésbé fontos feladatokat elhagyja, vagy 
kevesebbet végez el belőle. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A Start munkával kapcsolatosan az egyeztetés folyamán úgyis kiderül, hogy mi az 
amin változtatni kell. Konkrét információ nincs, csak annyi, hogy át kell beszélni a 
feltételeket. Mindent el fog követni ő maga és a GAMESZ is annak érdekében, hogy 
minél több embert tudjanak foglalkoztatni. Azonban megjegyzi, hogy a város többi 
foglalkoztató szervezete sem kapott elég támogatást. 
 
A kisebbségi lakótelepek problémájával kapcsolatosan elmondja, hogy előző napi 
jelzőrendszeri megbeszélés során a Szociális Szolgáltató Központ  munkatársaitól 
olyan információt kapott, miszerint az Ivánka településrészen elszaporodtak a 
rágcsálók, élősködők, veszélyes betegségek kialakulásával fenyegetve. 
 
Tudomása szerint a személyes higiénia, a lakások és porták rendbetétele nem 
önkormányzati feladat. Úgy gondolja, hogy ha a Start munka elindul a GAMESZ, a 
Szociális Szolgáltató Központ – illetve a Hivatalban az illetékes kollégák - 
közreműködésével meg kell vizsgálni, hogy a közfoglalkoztatási programba csak 
olyanok kerüljenek be, akik lakókörnyezetüket rendben tartják. Tudomásul kell venni 
az embereknek, hogy legalább a saját maguk környezetét rendbe kell tartaniuk.  
 
Kéri a kisebbségi önkormányzat segítségét annak érdekében, hogy megelőzzék a 
fertőzések elterjedését. Ha van 5-8 problémás család, akkor a kisebbségi 
önkormányzatnak meg kell próbálni odahatni.  
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Javasolja, hogy a Járási Hivatal Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatát, 
valamint a védőnőket keressék meg és beszéljék meg a helyzetet és keressék meg a 
szankcionálás lehetőségét. 
 
A képviselő-testület egyetértését fejezte ki. 
 

- Szociális célú tűzifa osztása 
 

Tájékoztatásként elmondja – és a képújságban is megjelent - hogy az önkormányzat 
támogatást nyert szociális célú tűzifa beszerzéséhez. A pályázatot annak  érdekében 
nyújtották be, hogy segíteni tudjanak a szociálisan rászorultakon.  
 
A GAMESZ szervezésében és az ÉSZAKERDŐ Zrt. együttműködésével előző 
nappal elkezdték beszállítani a Borovszki úti telephelyre azt a tűzifa mennyiséget, 
ami erre a célra rendelkezésre áll. Tájékoztatásképpen felsorolja azokat az utcákat 
(Szegfű, Hársfa, Muskátli, Akácos utcák), melynek lakói másnap 8-14 óráig átvehetik 
a fát, továbbá hangsúlyozza, hogy csak lakcímkártya felmutatásával, személyes 
megjelenéssel, az átvétel aláírásával történhet mindez. A támogatottakat tartalmazó 
listából átad egy példányt a kisebbségi önkormányzat elnökének és nyomatékosan 
kéri a segítségét. A hét végéig szeretnék a beszállított famennyiséget kiosztani 
azoknak, akik beleférnek még az említett időtartamba, majd hétfőn folytatják tovább 
az osztást. 
 

- Óvodafelújítással kapcsolatos köszönetnyilvánítás 
 
Rescsánszki Béláné óvodavezető 
 
Úgy gondolja, hogy egy intézmény jelenéről, jövőjéről való gondoskodás különleges, 
annál is inkább, mert ott emberek sorsa, életminősége a tét. Boldog az a család, ahol 
gyermekzsivaj hangzik és boldog az a város, ahol olyan gyönyörű szép óvodába 
járhatnak a gyerekek, mint a szendrői Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda.  
 
Szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját, elsősorban a város vezetésének, 
hogy fontosnak tartották a bővítést, a felújítást, hogy sikeresen pályáztak és 
segítették a munkájukat. Köszöni a GAMESZ vezetőjének és dolgozóinak azt a 
lelkiismeretes és áldozatkész munkáját, amit tettek annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen történjen az átköltözés a Bem úti óvodába.  
Munkájuk során mindig arra törekedtek, hogy szeretetteljes, biztonságérzetet adó, 
érzelmekben gazdag óvodai környezetet teremtsenek a gyermekek számára. Úgy 
érzi, hogy megteremtődött most a harmónia és az egyensúly az óvoda külső-belső 
környezete és az ott folyó tartalmi munka között óvodájuk egy olyan intézménnyé 
vált, ahol jó gyermeknek lenni, jó érzés gyermeket nevelni. Az építkezés 
befejeződött. Az építkezéshez nagyon sok építőanyagra volt szükség, de most egy 
másik fontos építkezés kezdődik az életükben, hiszen az óvodapedagógusoknak 
tégláról téglára rakva, a szeretet habarcsával kell a gyerekeket nevelni. Gondolatát 
Wass Albert idézetével szeretné befejezni a Mire a fák megnőnek c. írásából: 
„Legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak az az otthon, egy ház, akármilyen 
ház, de amelyeknek falát az aggódás, a szeretet, a gondoskodás és a jövendő 
biztató hite emelte föl.” 
 



Mivel 'több napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki lstván alpolgármester a
nyitvános trtést bezá'rta'é§'jeíeifé;'ho§y',a','képvisélÜ-te§!üíet a,'múnkáját zárt ü]és
káretében fol}tatia, arról külön jegyzökönyv készül. , j,,]':]] ' " ,' 
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