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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. március 12-i 
közmeghallgatással egybekötött várospolitikai gyűlésről.  
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme  

Szendrő, Fő út 16. 
 
     J e l e n  v a n n a k 
 
Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó László, Jósvay István, 
Paszternák József János testületi tagok. 
 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális  Szolgáltató Központ vezetője 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Rescsánszki Béláné Óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi csoportvezető 
Saláta Judit  pénzügyi ügyintéző 
Juhász Péter ügyintéző 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Meghívottak: 
Szaniszló János Szendrő Város volt Polgármestere 
Juhász Istvánné Postahivatal vezetője 
Juhász Roland Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú KFt. 
Ügyvezetője 
 
Érdeklődők a csatolt jelenléti iv szerint:  19 fő. 
 
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./  A közmeghallgatás és várospolitikai gyűlés tárgya:  
     
-     Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi feladatellátásáról. 
-     2013. évi költségvetési javaslat  
-     Közérdekű kérdések, bejelentések. 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja.  
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1./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében az önkormányzat  2012. évi 
tevékenységéről, valamint a 2013. évi költségvetési  javaslatról szóló tájékoztatót 
tárgyalja.  
 
Tomorszki István alpolgármester felkéri Szaniszló János volt polgármestert 
tájékoztassa az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről a képviselőtestületet, 
valamint a fórum résztvevőit– tekintettel arra, hogy az elmúlt évi munka még az ő 
irányítása alatt zajlott.  
 
Szaniszló János volt polgármester 2012. évi tájékoztatója jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Megköszöni Szaniszló János Polgármester úrnak a 2012. évi beszámolót és egyúttal 
megragadva az alkalmat, kifejezi köszönetét az elmúlt 6 évben, Szendrő érdekében 
végzett munkáját is.  
 
A 2013-as évvel kapcsolatosan megjegyzi, ez a változások éve lesz mindenképpen. 
Először is, Polgármester úr távozása miatt egy új helyzet állt elő Szendrőben, amely 
az időközi választással fog lezárulni. 
 A másik tényező az önkormányzati rendszer átalakítása, melynek egyik 
eredményeként létrejött a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szendrő 
székhellyel, Szuhogy és Galvács települések részvételével. Harmadik változás a 
járási hivatalok kialakítása, amely részben érintette a helyi önkormányzatot is, hiszen 
kollégák kerültek a járási hivatalba, illetve a kormányablak kialakítása után, amikor az 
erre alkalmas helyek majd elkészülnek új kollégák érkeznek és innen fogják ellátni a 
környék lakosságának közszolgálati feladatait.  
 
Polgármester úr sok mindent elmondott a pályázatokról illetve a pályázatokhoz 
kapcsolatos dolgokról, melyek áthúzódnak a 2013-as évre. Azok a pályázatok, 
amelyeket 2012-ben elnyert az önkormányzat, zömében most vannak megvalósítás 
alatt. Ilyen az előbb említett sportöltöző kivitelezése, amelyet külső vállalkozók 
közbeszerzés alapján megnyertek. Megjegyzi, hogy a sportöltöző teljes kivitelezését 
a GAMESZ végzi közhasznú foglalkoztatottak illetve a GAMESZ 
szakembergárdájának a segítségével. 
 Mint a képújságból is értesülhetett a lakosság, elkezdődött a ravatalozó teljes 
felújítása, ami 3-4 hónapot vesz igénybe. A kegyeleti szertartások méltó megtartása 
érdekében az egyházak vezetői erről értesítést kaptak. 
Ugyanezen projekt eleme a tornacsarnok és az uszoda felújítása. Az uszoda 
medencéjének illetve hátsó falának megerősítése a cél. Ugyancsak ezen projekt 
keretében kezdődött  az ún. Hadházy-ház építése ami a későbbiekben közösségi 
célokat fog szolgálni.  
A következőkben tájékoztatást nyújt a közelmúltban elnyert pályázatokkal 
kapcsolatosan.  
 
Az előző évben elkezdett „Zöld út a munka világába” program második fordulójában 
130 milliós pályázatot nyert el az önkormányzat, amelyben a START 
munkaprogramhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységet fog végezni  a GAMESZ az 
önkormányzattal. Ehhez kapcsolódóan fog megvalósulni egy 2500 négyzetméteres 
fóliaháznak a felépítése és üzemeltetése kazánokkal és egyéb tevékenységgel.  
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Ismert, hogy az önkormányzat olyan ingatlanokkal, földterületekkel rendelkezik 
amelyek hasznosításra várnak. Ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy közel 70 
hektár olyan erdőterületnek, gazos területnek a megtisztítása menjen végbe, 
amelyből később a már említett biobrikett gyártó gép segítségével fűtőanyagot 
fognak tudni biztosítani a már említett kazánokhoz, amelyek beépítésre kerülnek. A 
kazán programon belül jelenleg két helyre, a Bem úti óvodába és a Közös 
Önkormányzati Hivatal terveztek ilyen alternatív fűtést, rásegítő jelleggel. Ez szintén 
a 2013-as költségvetést fogja valamilyen szinten csökkenteni.   
 
A pályázat tartalmaz továbbá még 10 hektár területen erdőtelepítést, amely szintén 
főként erre az energetikai tevékenységet hivatott szolgálni - igazából az egész 
program e körül mozog. Az elmúlt időszakban az önkormányzat elég sok gépi 
eszközt szerzett be kimondottan erre a tevékenységre, erdészeti melléktermék 
feldolgozásra. Ennek a központja lesz a közeljövőben befejezésre kerülő Borovszki 
úti telepen épített csarnok. Ezen kívül az általános iskola ’B’ épületének is van egy 
nyertes pályázata, melynek segítségével közel 300 millió összeget fordítanak az 
épület teljes tetőszerkezetének felújítására, műfüves pálya kialakítására, a B épület 
tornatermének teljes felújítására, illetve a tantermek korszerűsítésére.  
 
Másik elbírálás alatt álló pályázat a „Zarándok út” nevet viseli, a pályázott összeg 600 
millió forint. Ebben szálláshely kialakításra, a Felsővár tavaly befejezett 
beruházásának folytatása, a református, valamint a római katolikus templomok teljes 
tetőszerkezetének felújítására van lehetőség.  A templomok teljes tetőszerkezet 
felújítása körülbelül 60-70 millió forintból valósítható meg. Fontos megemlíteni, hogy 
ez 100%-os támogatási intenzitású pályázat az önkormányzat számára, tehát nincs 
önrész, az egyházak részéről 5%-os önrész szükségeltetik.  
 
A START munkaprogrammal kapcsolatosan elmondja, hogy hét program indul a 
GAMESZ közreműködésével, mely kimondottan a hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztatását segíti elő. Ezen belül fog megvalósulni a mezőgazdasági és 
állattenyésztési program, melyben baromfiudvar létesítése, sertéstenyésztés illetve 
növénytermesztés szerepel. Továbbá tartalmaz még ezen kívül, az ún. értékteremtő 
programon belül üzemcsarnok építést, illetve közutak, járdák javítását tervezik. 2012. 
évben első alkalommal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is nyújtott be pályázatot 
a START munkaprogram keretében 21 fő foglalkoztatására. Ezzel a lehetőséggel 
próbálják a saját maguk környezetét rendbe tenni, felvállalták a csapadékvíz 
elvezetését illetve lakókörnyezetük rendbetételét. Ebben az önkormányzat amilyen 
segítséget tud megad, hiszen közös érdekük, hogy javuljanak az életkörülményeik. 
Pályázatokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy amelyek a 2012-es évben 
elkezdődtek, azok 2013-ban folytatódnak tovább. 
 
A költségvetés tervezésével kapcsolatosan elmondja, az évek során kialakult az a 
gyakorlat, hogy bizottsági szinten mindig visszamentek az alapokig.  Az intézmények  
alulfinanszírozottsága  miatt, egyenként kellett tárgyalni minden egyes költségvetési 
tételt és meghatározni, mi  az ami szükséges és mi az ami nem, vagy szükséges 
lenne, de a költségvetés nem engedi.  
Több fordulóban, intézményvezetőkkel történt egyeztetés eredményeként elkészült 
Szendrő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési javaslata, melynek fő 
számai a következők: kiadási főösszeg: 1.643.954.000 forint, bevételi főösszeg 
szintén 1.643.954.000 forint, az önkormányzat költségvetési hiánya nulla. Mindehhez 
azonban fontos tudni, hogy bár az önkormányzat adósságállományát az állam 
részben rendezte, továbbra is van 136-137 millió forintos szállítói tartozás, melynek 
egy része, közel 56-60 millió forint a 2012-es árvízi védekezés költsége, mely ez 
idáig nem lett rendezve. 
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Továbbra sem ismert, hogy ennek kifizetésére mikor kerül sor illetve milyen formában 
tudják ezt kompenzálni. Reméli, hogy valamilyen kormányzati segítségre azért 
számíthat az önkormányzat, mert más önkormányzatok, akik felvették a hitelt, illetve 
részvényeket bocsátottak ki jól jártak, hiszen így az állam minden adósságukat 
rendezte.  A helyi képviselőtestületnek azonban mindig az volt az álláspontja, hogy 
ne vegyenek fel hitelt, viszont így rosszabbul járt.  
 
Az Alpolgármester kéri a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásokat, javaslatokat.   
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 

 
Polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy a napirend kapcsán előterjesztett 
tájékoztatókat fogadja el. 
 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
  közmeghallgatás tárgyában előterjesztett tájékoztatókat   
  egyhangúan e l f o g a d j a. 

 
 
Közérdekű kérdések, hozzászólások 
 
Paszternák János képviselő 
 
Említésre került, hogy az általános iskola 40 millió forintot nyert táboroztatásra. 
Kérdezi, hogy ez mit takar? 
Alpolgármester úrtól kérdezi, hogy a ravatalozó miért nem a Kálvária dombra került, 
miért maradt az eredeti helyén.  
Következő kérdés, hogy az új temetőbe mikor lehet majd temetkezni?  
Továbbá kérték lakosok, hogy említse meg, hogy következő lépésként a Táncsics út 
rendbetételére keressen lehetőséget az önkormányzat. Valamint ezúton szeretné 
köszönetét kifejezni a GAMESZ műszaki vezetőjének, Juhász Roland úrnak, hogy a 
szociális faosztást zökkenőmentesen lebonyolította.  
 
Szaniszló János volt polgármester 
 
Válaszában elmondja, hogy a táboroztatás egy TÁMOP-os projekt, amelyben a  
hátrányos helyzetű gyermekek életmód javításával, mindennapos elfoglaltságaival 
kapcsolatos programok fognak megvalósulni. Időtartamát tekintve,  ha jól emlékszik,  
egy egész év. A programban szerepel nyári táboroztatás, különböző kulturális 
programokon való részvétel, szakkörök, szabadidős tevékenységet javító 
foglalkozások stb. A tanodához hasonló, csak attól kicsit nagyobb lehetőséget 
biztosító projekt fog megvalósulni.  
 

 A hozzászóló Paszternák János képviselő a választ elfogadta/ nem fogadta el.  
 

Tomorszki István alpolgármester 
 
Képviselőtársa kérdésére válaszolva elmondja, hogy a ravatalozó esetében ez a 
pályázat nem adott arra lehetőséget, hogy máshová telepítsék az épületet. 
Felújításra és az árvízi károk helyreállítására volt most lehetőség. Jelenleg arra volt 
lehetőség, hogy olyan védőfalat építsenek végig az út mellet, mely a temetési 
szertartásokon a forgalom által okozott zajokat tompítani fogja.  
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Korábban is szóba került már, hogy miért nem kerül fel a Kálvária dombra a
ravatalozó, azonban ennek több oka is van, egyik, hogy níncs közművesítve a
temetó. Vezetékes víz van ugyan, de az elektromos hálózat kiépítése több millió
forintba kerülnek, és erre az önkormányzatnakjelenleg nincs forrása,
Az urnafallal kapcsolatban az a véleménye, hogy megközelítés szempontjából levinni
a zöld gyepes területre nem célszerű, a parkoló résznél ki lehetne megfelelően
alakítani és megközelítése is akadálymentes.
A Táncsics úttal sajnos, mint általában az utakkal az a probléma, hogy a KPM vagy
Közútkezelő kezelésében vannak. Ugyanezt elmondható a Vasút útról, a Kossuth út
elején történt földcsúszásról. Ezeket mind hivatalból jelezték a KPM felé, intézkedés
azonban nem történt. A következő héten személyesen fogja megkeresni az
illetékeseket. A másik következő lépés az utakkal kapcsolatban, hogy valamilyen
fórumon jelezni kell ezt a hatalmas, nagy mennyiségű kamionforgalmat. Nem ezekre
az utakra vannak tervezve. Szétverik az utakat ezek a járművek. A néhány évvel
ezelőtt felújított Szendrő- Szendrőládi útszakasz már lassan járhatatlan, mert
túlsú lyosan tömegeivel járnak arra a tehergépjárm űvek,
A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatosan elmondja, hogy most első
alkalommal volt arra lehetóségük azon lakosoknak, akik lakásfenntartási
támogatásban részesülnek, hogy szociális célú tűziía igénylésüket benyújtsák. Az
önkormányzat részéről a program közel 900 ezer forint hozzájárulást igényelt. Ennek
eredményeként 450 család kapott 0,7 űrköbméter mennyiségű tűzifát, ami kiosztásra
került. Képviselőtársához hasonlóan megragadja az alkalmat és megköszöni
GAMESZ-nak azt a munkát, melyet ennek érdekében végzett, illetve a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak is a fa kiosztásánál történt közremúködéséért.

A hozzászóló Paszternák János képviselő a választ elfoaadta/ nem fogadta el,

Mivel több hozzászólás nem volt, Tomorszki lstván alpolgármester megköszönte a
megjelenést és az ülést bezárta.
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