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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 13-i   
rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

    Szendrő,  Hősök tere 1. 
 
 

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 
 
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./ 2013. évi költségvetési javaslat tárgyalása 
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 

2./ Indítványok, javaslatok 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 

1./ 2013. évi költségvetési javaslat tárgyalása 
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 

2./ Indítványok, javaslatok 
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1. N a p i r e n d  
A képviselő-testület az 1. apirend keretében a 2013. évi költségvetési javaslatot 
tárgyalja.  
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A napirendhez tartozó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József    Pénzügyi  Városfejlesztés Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke  
 
Pénzügyi bizottsági üléseken, több fordulóban, az intézményvezetők részvételével 
került sor az adott intézmény bevételeinek és kiadásainak tételes, szakfeladatonkénti 
áttekintésére. A bizottság megvizsgálta a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  
 
Röviden összefoglalja a pénzügyi bizottsági ülések eredményeként kialakult 
javaslatokat.  
 
Megjegyzi, megnehezíti a helyzetet, hogy 2013-ban már nem lehet működési 
hiánnyal tervezni a költségvetést, ez az előterjesztés azonban még tartalmaz 
forráshiányt. 
A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a képviselő-
testület vitassa meg.  
 
Tomorszki István alpolgármester  
 
A költségvetési javaslatot tekintve látható, hogy egy közel 27 millió  forintos hiánnyal 
számoltak. Meg kell próbálni a költségeket tovább csökkenteni, és megvizsgálják a 
saját bevételek növelésének lehetőségét is. Legvégső esetben a működési hiány 
fedezetéül hitel igénybevételét is meg kell fontolni. A mai ülésen nem is javasolja 
elfogadni a költségvetési javaslatot. 
 
A költségvetési rendelet megalkotásának végső határideje március 15. 
 
Az elhangzottak alapján a képviselőtestület egyhangúan úgy foglal állást, hogy a 
most előterjesztett költségvetési javaslatot átdolgozásra visszaadja. A végleges 
javaslat kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy a tervezett kiadásokat 
csökkenteni kell.  
 
Az elmondottak figyelembevételével a jegyző dolgoztassa át a 2013. évi 
költségvetési javaslatot és azt az alpolgármester legkésőbb március 15-ig terjessze a 
képviselőtestület elé. 
 
 
A napirenddel kapcsolatosan szavazás nem történt, a képviselő-testület a javaslattal 
egyhangúan egyetért. 
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2./ Indítványok, javaslatok 
 
- önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

többször módosított 1/1994. /II.28./ számú rendelet, valamint a szociális 
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször módosított 
14/2005.  /XII. 7./  számú rendelet módosítása  

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat költségvetésének képviselő-testület 
elé terjesztése előtt két önkormányzat rendelet, az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó többször módosított  1/1994. /II.28./ 
számú rendelet , valamint a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
szóló többször módosított 14/2005.  /XII. 7./  számú rendelet módosítása szükséges. 
 
Ismerteti mindkét rendelettervezetet, és a költségvetési javaslatra tekintettel javasolja 
azok előterjesztett formában történő módosítását. 
 
Hudák József elnök 
 
A pénzügyi bizottság az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek 
bérletére vonatkozó többször módosított 1/1994. /II.28./ számú rendelet, valamint a 
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször módosított 
14/2005.  /XII. 7./ számú rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a 2013. évi 
költségvetés előkészítése során tárgyalta és azok előterjesztett formában történő 
módosítását. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 14/2005.  /XII. 7./ számú rendelet előterjesztett formában történő 
módosítását. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 5 igen  
szavazattal egyhangúan megalkotja a 4/2013. /II. 14./ számú rendeletét, mely a 
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 14/2005.  /XII. 7./  számú rendeletet módosítja.  
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának 
4/2013. /II. 14./ számú rendelete 

a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 14/2005.  /XII. 7./  számú rendelet módosításáról 

 
1. §. 

 
A rendelet 1. számú mellékletében a „gyermekétkeztetés” megnevezésű bekezdés 
rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:  
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„Gyermekétkeztetés: 

- óvoda     346 Ft/nap + ÁFA 

- napközi    378 Ft/nap + ÁFA 

- menza    197 Ft/nap + ÁFA” 

 
2. §. 

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az új térítési díjakat  
2013. március 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Javasolja az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó többször módosított 1/1994. /II.28./ számú rendelet előterjesztett 
formában történő módosítását. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 5 igen  
szavazattal egyhangúan megalkotja az 5 /2013. /II.14. / számú rendeletét, mely az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
egyes szabályokról szóló többször módosított 1/1994. /II.28./ számú rendeletet 
módosítja. 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. /II.14./ számú  

önkormányzati r e n d e l e t e 

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek  
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított  

1/1994. /II.28./ számú rendelet  módosításáról.  
 
      1. §.  
 
A rendelet 25. §. /1/  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 
"/1/  A lakások havi bérleti díjai:  
 

 összkomfortos lakás   214 Ft/m2 

 komfortos lakás     193 Ft/m2 

 félkomfortos lakás   109 Ft/m2 

 komfort nélküli lakás              67 Ft/m2 

 szükség lakás      47 Ft/m2” 

 

2. §. 
 

 



Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a megemelt
összegű lakbéreket 2013. március 1. napjától kell alkalmazni.

- Tájékoztatás

dr. lstenes lbolva jegyző

Tájékoztatja a képviseló-testületet, hogy reményei szerint az Üres pénzügyi
iroáavezet'öi álláshelyet hamarosan betöltik. Keresik annak lehetőségét, hogy a
pályázó áthelyezéssel, 3 oIdalú megállapodás megkötéséveltöltse be az áIlást.

A képvi sető-testü let a tájékoztatást egyh ang úan tudom ásul vefte.

Mivel több napirend, hozzászőlás nem volt Tomorszki lsfuán alpolgármester a
nyilvános ü!ést bezárta.
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