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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. március 28-i   
n y i l v á n o s    üléséről. 
10 
Az ülés helye:  Közművelődési Központ Díszterme 

    Szendrő,  Fő utca 16. 
 
 

J e l e n   v a n n a k 
 
 
 

Tomorszki István alpolgármester, Joó László, Jósvay István, Paszternák József 
János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József, Kalász László képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Bartók Gábor pénzügyi irodavezető 
Kisidáné Gríger Ildikó Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Rescsánszki Béláné Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetője 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi csoportvezető 
 
Tomorszki István alpolgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásáról 
 

előadó: Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
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2. / Tájékoztató a város verseny és tömegsportjának helyzetéről 
 

előadó: Tomorszki István SE elnöke 
 
3./ Indítványok, javaslatok 

 
 
 
1.  N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület az 1. napirend keretében a Szociális Szolgáltató Központ és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2012. évi munkájáról  
szóló  beszámolót tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
Szóbeli kiegészítésében az alábbiak szerint tájékoztatja a testületet:  
 
Amikor egy intézmény éves munkájáról kell, hogy számot adjon, igyekszik mindenki 
a legjobb színben feltüntetni saját magát, hogy látható legyen, milyen jól mennek a 
dolgok. Egy székely közmondást idéznék az elején, mely így szól: „Egyetlen család 
sincs, aki kiírhatná a kapujára, hogy nála semmi probléma nincs.” Úgy gondolom, 
hogy a mi intézményünk a képzeletbeli kapura azt írhatná, hogy ha problémád van, 
gyere be, itt meghallgatnak, s ha te is akarod, segítenek. Az írott beszámolóban 
olvasható, hogy milyen területeken, milyen feladatokat lát el az intézmény. A 
személyes gondoskodás területén hat szakfeladat van, s ezeken kívül bevállalnak 
minden olyan prevenciós, karitatív tevékenységet, melyről úgy gondolják, hogy 
Szendrő lakosságának segítséget ad az anyagi problémák területén. Maga is 
meglepődött, amikor az NRSZH-s nyilvántartásból összeszámolta az összes 
szakfeladatból felvitt problémás egyéneknek a számát, mely körülbelül 1600-1700 fő 
körül mozog. Ez azt jelenti, hogy a lakosság számának 1/3-ad része megfordul 
valamilyen problémával a szolgáltatónál. Egy ember problémája már nem csak az 
övé, mert ha bejön a segítőhöz, akkor a segítőn keresztül már az intézmény, azon 
felül a társintézmények és ezen felül az egész város problémája lesz.  
 
Úgy gondolja, hogy egy ember és egy intézmény is kevés ezeknek a problémáknak a 
megoldására, mert együtt tudnak csak segíteni ezeknek az embereknek - a 
jelzőrendszerben részt vevő személyek, intézmények, az egész önkormányzat és 
természetesen a képviselő-testület is a döntéseivel.  
 
A jövőre bizakodva néznek, hiszen épül az új Szociális Ellátó Központ, ezáltal úgy 
érezik, hogy javulnak a környezeti, tárgyi feltételeik, ami talán rá is fér az 
intézményre. Tudja, hogy a munkájuk nem lesz kevesebb. Ez egyrészt a földrajzi 
elhelyezkedésükből, az ország gazdasági helyzetéből adódik.  
Véleménye szerint a közigazgatás átszervezése után a szociális területnek az 
átszervezése is elindul és sokkal több dokumentációt, kimutatást, nagyon pontos 
költségvetés elkészítést, könyvelést igényel majd ahhoz, hogy az intézmény 
működéséhez szükséges normatívát le tudják hívni.  
Mint ismert, az intézmény pénzügyi feladatait a GAMESZ látja el a számviteli 
törvények értelmében, viszont itt mindig figyelembe kell venni a szociális törvények 
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betartását is, továbbá fontos tisztában lenniük azzal, hogy a költségvetési törvény 
alapján milyen állami támogatást tudnak igényelni.  
 
Végül köszönetét fejezi ki a képviselő-testületnek a szociális érzékenységéért, az 
Önkormányzatnak, a GAMESZ-nak és nem utolsó sorban a tagintézmények és az 
intézményekben dolgozó munkatársaknak az egész éves munkájukért. 
 A beszámolóval kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszol 
és kéri annak elfogadását. 
 
H o z z á s z ó l á s ok   
 
Paszternák János Humánpolitikai Bizottság tagja 
 
A Humánpolitikai Bizottság elnökének távollétében ismerteti a bizottság véleményét a 
beszámolóval kapcsolatosan. 
A bizottság mélyen és áthatóan tanulmányozta a beszámolót, ami nagyon 
színvonalas és minden feladatra kiterjed - többek között a házi segítségnyújtást, a 
szociális étkezést, az idősek nappali klubját, családsegítést is kidolgozza. A 
beszámoló a pozitív dolgokat kiemeli, de a negatív dolgokról sem feledkezik meg. 
Örültek annak, hogy a karitatív tevékenységről is beszámol az intézményvezető 
asszony és jó lenne, ha ez 2013-ban is folytatódna.  
 
Hangsúlyozza, hogy a beszámoló adatai szerint a két alkalommal is történt 
élelmiszer osztás, mely összesen 6.735 főt érintett Szendrőben. A beszámolóban 
megemlítésre kerül, hogy vannak önkormányzatok, amelyek nem is pályáznak erre, 
Szendrőnek viszont már 2013-ra is megvan a szerződése az Élelmiszerbankkal, 
mely mindenképpen pozitív.  
A bizottság nevében jó munkát és nagyon jó egészséget kíván dolgozóknak.  
A pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja képviselő-testület számára. 
 
Paszternák János képviselő 
 
Mint képviselő kérdezi az intézmény vezetőjétől, hogy a rezsicsökkentés mennyire 
fog érvényesülni a gondozóházban, mert ezt már törvényben szabályozták. Továbbá 
érdeklődik, hogy hallottak –e Belügyminisztérium által kiírt mechanikus 
jelzőrendszerre vonatkozó pályázatról és ha igen, tervezik-e hogy pályázatot 
nyújtanak be. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Véleménye szerint, aki elolvasta az intézmény beszámolóját, látta, hogy milyen 
tartalmas munka áll mögötte. Ez most papírforma, de azt a tényleges munkát kell 
látni mögötte, amit nap, mint nap végeznek. Ez az emberekkel való törődést jelenti az 
intézmény részéről, illetve azoknak a dolgozóknak a munkáját, akik ebben nap, mint 
nap részt vesznek.  
Az új Szociális Szolgáltató Központ építésével kapcsolatosan elmondja, a pályázat 
úgy lett elkészítve, hogy - minimális informatikai és a házi segítségnyújtáshoz 
szükséges eszközökön kívül -  eszközbeszerzésre nincs lehetőség. Azonban az 
önkormányzat igyekezni fog, hogy akár adomány útján, bútorral berendezze az 
intézményt, annak érdekében, hogy a dolgozók felújított épületben, megújult 
környezetben végezhessék munkájukat.  



4 
 

 
Az intézmény további munkájához sok sikert és kitartást kíván, hiszen a mai világban  
egyre több a rászoruló ember, naponta találkozunk olyanokkal, akiknek problémát 
jelent, hogy a gyermeke mit fog aznap enni, vagy például lakhatási problémáik is 
vannak. A jelzőrendszeri megbeszélések, melyeken az elmúlt időszakban részt vett, 
nem a rózsás jövő képét festették fel. Úgy gondolja, hogy a szociális területen 
dolgozóknak egyre nehezebb lesz a munkája, mert az a korcsoport, akikkel idáig 
gond volt egyre fiatalodik. Sokkal több a gyerekekkel a probléma, és sok az a fiatal, 
akik már nem gyermekkorúak, de szintén problémásak. Nem lesz egyszerű 
megoldani, de ehhez mindenképpen majd külön forrásokat kell valahonnan 
előteremteni, azonban ezt a munkát mindenképpen folytatni kell. Még egyszer sok 
erőt és egészséget kíván a dolgozóknak, illetve kitartást, mert nem egyszerű ezekkel 
az emberekkel dolgozni.  
 
Joó László képviselő 
 
Valóban tartalmas beszámolót olvashattunk, ami kiterjedt mindenre. Bizony nagyon 
sokfajta, kemény munkát kell a dolgozóknak ellátni, ami a fizikai munkára is kiterjed.  
 
Nagyon megragadta az egyik adat, miszerint csak lisztből -az éves osztás alkalmával 
-  hat tonnán felül osztottak ki. Ami megterhelő még a munkájukban, hogy mindent 
dokumentálni kell, különböző intézményeknek visszacsatolást kell adni.  
 
Kitűnik a beszámolóból, hogy irdatlan nagy az iratanyagok száma, amit egy évben 
lebonyolítanak. Ehhez képest viszont az intézmény számítógépei iszonyú lassan 
működnek, és így az adminisztrációval szembeni elvárások - ami precíz, pontos, 
naprakész munkát vár el –teljesítése nehéz. Bízik benne, hogy ha az új intézménybe 
költöznek, lesz arra lehetőség, hogy a helyzet jobb legyen. Már az is nagy siker, hogy 
most legalább van három-négy új kerékpár.  
Szintén statisztikai adatot említ, mely szerint a 2011-es évhez képest, ahol 9.874 volt 
a látogatások száma, 2012-ben ez már 14.159-re emelkedett. Ez nagy mennyiség, 
még akkor is, hogy ha ez szétoszlik az év napjaira meg néhány munkaerőre, mert ez 
csak egy kis szegmense a munkájuknak. Megemlíti azt is, hogy vannak rászorulók, 
akiknek sokszor egy szalmaszál is segítség, amiben meg tudnak kapaszkodni. 
Vannak viszont olyan emberek is, akik nem feltételen kapnak a szalmaszál után. Ez 
a probléma viszont mát túl nyúlik az intézményen, az önkormányzaton, sőt a 
különböző társintézményeken is. Ezt felülről kellene megoldani egyrészt azzal, hogy 
a jogalkotók megfelelőbb törvényeket alkotnak, illetőleg a meglévőeket 
következetesen végrehajtatják.  
 
Maga részéről nem sok, hanem kevés munkát kíván a dolgozóknak. Ez jelentse azt, 
hogy kevesebb legyen a probléma, illetve valós problémákkal nyugodtabban, 
mélyrehatóbban tudjanak foglalkozni úgy, hogy közben a dolgozók idegei ne 
őrlődjenek fel. Gratulál az elmúlt éves munkájukhoz és köszönetét fejezi ki minden 
dolgozónak! 
 
 
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
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Megköszöni a hozzászólásokat és a jókívánságokat a munkatársai és a maga 
nevében. 
 
A rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs 
tudomása arról, hogy ez közintézményekre is vonatkozna. Viszont arra van 
lehetőség, hogy az elmúlt évben működésre felhasznált összeget erre az évre 
betervezzék, és a tavalyi év felhasználása alapján erre a 2013. évre tervezett 
rezsiköltséget megfinanszírozzák. Ehhez a költségvetés módosítása és az igény  
április 15-ig történő megküldése szükséges 
 
Ami ezidáig pallosként állt a gondozóházas dolgozók feje fölött, arról kijelentheti, 
hogy megoldódott, hiszen jelen pillanatban az látszik, hogy a gondozóház 
költségvetése nem tartalmaz hiányt. A legutolsó bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
bezárás fenyegeti, azonban most úgy tűnik, hogy a jelenlegi normatíva fedezi a 
béreket, a működési költségeket. Fontos azonban, hogy március végére 
megtörténjen a tételek könyvelése annak a felhasználás jogosságának igazolására.  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva 
elmondja, hogy e feladat ellátása nem kötelező az önkormányzat számára. Évente 
visszatérnek ehhez a kérdéshez. Az új pályázatban van tervezve házi 
segítségnyújtással kapcsolatos eszközbeszerzés, azonban kifejezetten ezen feladat 
ellátására nem tud pályázni, mivel az intézménye alapító okiratában nem szerepel ez 
a szolgáltatás. 
Tehát ha a a készüléknek az idősekhez való kijuttatása megtörténik, azután majd 
erre működési engedélyt kapnak, utána fognak tudni pályázni.  
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Fontos volt megemlíteni a finanszírozással kapcsolatos információt, mivel eddig sem 
azért gondolkozott azon a képviselő testület, hogy bezárja az intézményt, mert nincs 
rá szükség. Igenis szükség van, sőt talán egyre nagyobb szükség lesz rá, itt a 
finanszírozási problémák miatt volt bizonytalan a jövő. Ez a dolog megoldódott és 
mint hallották is, költségvetési hiány nélkül fog tudni működni az intézmény. 
 
Megköszöni a véleményeket, hozzászólásokat majd szavazásra bocsájtja a kérdést.  
 
Javasolja a Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza 2012. évi munkájáról  szóló  beszámolójának előterjesztett 
formában történő elfogadását. 
 
Módosító javaslat nem volt.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot:  
 
 
 
 

12/ÖT. 2013.  /III. 28./ sz. Határozat 
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Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2012. évi munkájáról  szóló      
beszámoló 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2012. évi munkájáról  szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja. 
Képviselőtestület az intézményi beszámolóval egyidőben megtárgyalta 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról előterjesztett 
beszámolót, illetve ezek helyzetére vonatkozó átfogó értékelést és azt 
elfogadja.  

 
Felelős:    aljegyző, intézményvezető 
Határidő: Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala :  május 31.  

 
 
 
 
2./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a sportegyesület munkáját tárgyalja. (A 
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István SE elnöke 
 
A képviselők számára írásban előzőleg rendelkezésre bocsájtott tájékoztatót 
kiegészíteni nem kívánja, de az esetleges kérdésekre szívesen válaszol.  
 
H o z z á s z ó l á s ok   
 
Paszternák János képviselő 
 
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a sportegyesület tájékoztatóját és javasolja 
annak elfogadását.  
 
Tomorszki István SE elnöke 
 
A 2007-ben alakult az egyesület jelenleg 7 szakosztállyal működik. A sportegyesület 
költségvetéséhez minden évben az önkormányzat, mint támogató hozzájárult. Ez az 
elmúlt években a finanszírozási okok miatt egyre kevesebb lett, és keresték azokat a 
forrásokat, amelyek a működést elősegítik. Ezek általában pályázati források és 
támogatók voltak. A tavalyi évben szerencsére már a társasági adó igénybevételének 
lehetősét is kiaknázták a labdarúgás keretein belül. A 2012. évben 1,5 millió forint 
volt az-az összeg, amit társasági adó formájában a helyi vállalkozásoktól kapott a 
sportegyesület utánpótlás nevelése. Tudni kell, hogy ahhoz, hogy ezt a labdarúgó 
szakosztály igénybe vehesse, be kellett lépni a Bozsik programba, ami azt jelenti,  
 
hogy most jelenleg Szendrőben hét labdarúgó csapat működik. Ez nagyjából 140 
embert jelent, akiket ruházni, öltöztetni, mozgatni kell. Ez a pénz erre illetve 
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pályarekonstrukcióra használható. Elmondja, hogy az előző nap értesült arról, hogy 
szintén a társasági adós pályázatból egy 10 millió forintos pályázathoz jutott a 
sportegyesület, amit a pálya körbekerítésére és biztonságtechnikai berendezéseknek 
felszerelésére fordíthatnak. A társasági adó igénybevételével kapcsolatosan 
megjegyzi, hogy azt csak részben támogatja az állam, bizonyos összegű önrész 
azért szükséges 
 
Megjegyzi, hogy a labdarúgó szakosztály jelenleg megye I. osztályban játszik, nem 
túl nagy sikerrel, de legalább az elmúlt 20-30 év tekintetében elérték azt, hogy 
feljutottak idáig. Valószínűleg vissza is fognak kerülni megyei II. osztályba, de ez 
nem lesz szégyen a játékosoknak, mert olyan csapatokkal kerülnek szembe, ahol 
lassan profi szinten űzik a labdajátékokat. Az utánpótlás nevelésük viszont jónak 
mondható.  
 
Kitér a Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Mozgásművészeti Szakosztályára, a 
mazsorett csoportra. Úgy gondolja, aki nyomon követi Szendrő kulturális, akár 
sportéletét a lányokkal nap, mint nap találkozhat. Szép eredményeket érnek el, az 
előző évben például  a lengyelországi Opole-ban Európa Bajnokságon vettek részt 
és úgy gondolja, megállták a helyüket európai szinten is. Az a munka, amit az 
edzőjük végez, meghozza a gyümölcsét országszerte bárhol. Ennél a szakosztálynál 
bizonyos összegű tagdíj, valamint szponzorok támogatása szükséges a 
működéshez. 
 
Másik sikerágazat a természetjárás, ami közismert Szendrőben. A következő hónap 
13-án kerül megrendezésre Szendrőben a VIII. Vitézlő túra, ami már országossá, sőt 
nemzetközivé fejlődött. Sikerként könyveli el, hogy országosan, illetve a határon túlra 
vitték Szendrő hírnevét ezzel.  
 
Megemlíti a sakk szakosztályt, akik szintén megyei szinten játszanak. Ez a négy 
szakosztály az, ami a versenysportágakat jelenti.  
 
Következő az asztalitenisz szakosztály, mely inkább szabadidős programoknak a 
lebonyolítója, illetve a napi testedzés szintjén játszanak egy kialakult csapattal, és 
határon átnyúló kapcsolatot ápolnak Torna településsel.  
Új színfolt, a népdalkör is az egyesületben.  
 
A beszámolóban jelezte, hogy összeférhetetlenség miatt le kellett mondania az 
egyesület elnöki tisztségéről, így Fasimon Ádám vállalta magára ezt a 
tevékenységet.  
 
Paszternák János képviselő 
 
Kérdezi, hogy a Jávorkai emléktornát szervezik –e még és ha nem fogják- e 
szervezni a jövőben? 
 
 
 
Tomorszki István SE elnöke 
 
Válaszában elmondja, hogy a Jávorkai emléktornát nem a Városi Sportegyesület 
hanem a Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület szervezte annak idején önkormányzati 
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támogatással, ami pár évvel ezelőtt elapadt. A verseny szervezését mindig más 
település vállalta magára,  Szendrő mellett, Hidvégardó, Perkupa, Torna is, azonban 
egyik alkalommal megakadt és azóta nem tud róla.  A kérdés felvetése jogos, fel kell 
venni a kapcsolatot a korábbi szervezőkkel. Igény mindig is volt rá , hiszen egybe volt 
kötve egy teremlabdarúgó kupával, asztalitenisz és sakkmérkőzéssel, így a  három 
szakosztály is segített a lebonyolításban. 
 
A tájékoztatóval kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Az egyesület elnöke kéri  a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló  
tájékoztató előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot:  
 

13 /ÖT. 2013.  /III. 28./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Városi sportegyesület 2012. évi tevékenységének értékelése 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
  a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló  
  tájékoztatót megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja.  
 

 
 
I n d í t vá n yo k ,  j a vas la t o k  
 

- Vagyonrendelet valamint vagyongazdálkodási terv elkészítésével 
kapcsolatos tájékoztatás 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Mint ismeretes, a képviselő- testület február 6-án tartott testületi ülésén döntött az 
önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálatáról illetve közép és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv elkészítésével kapcsolatos határidőkről. A testület akkor azt 
határozta meg, hogy a vagyongazdálkodási tervet 2014. január 1-ig készítse el a 
hivatal. A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal azonban jelzéssel élt, 
melyben felhívja arra a figyelmet, hogy ez a határidő túl hosszú és a 
vagyongazdálkodási terv elkészítésének határidejét 2013. május 5-ig, a 
vagyonrendelet elfogadásának határidejét 2013. június 28. napjában határozta meg. 
Ezért jelzi a képviselő testület számára, hogy az elkövetkezendő időszakban - most 
már az új pénzügyi irodavezető úrral megerősítve - dolgozni fognak egyrészt a 
vagyonrendelet, másrészt a vagyongazdálkodási terv elkészítésén.  
Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét. 
  
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 

- Tájékoztatás Ivánka településrészen található fenyvessel kapcsolatban 
 

Tomorszki István alpolgármester 
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A képviselő-testület korábbi ülésen tárgyaltak az Ivánka településrészen található 
fenyves fáinak lopásáról. Akkor megkeresést intéztek a Nemzeti Földalapkezelő felé, 
válaszként a Földalapkezelő felajánlotta az önkormányzatnak a területet. Problémát 
jelent, hogy ez a terület  erdő művelési ágba tartozik, így erdőterv megléte kötelező 
rá. Ezt követően az önkormányzat felvette a kapcsolatot az Erdészeti Hivatallal, akik 
közölték, hogy az önkormányzat művelheti az erdőt, de nem lehet kitermelni, mert a 
koronaszint még 50%-os záródást ad. Ennek apropóján újabb levelet küldtek  
március 20-án a Megyei Erdészeti Igazgatóságra Miskolcra, szintén azokkal a 
fotókkal,  amelyeket korábban elküldtek minden egyes érintett szakhatóságnak. 
Ebben a levélben közölték velük, hogy amennyiben ők nem adnak arra engedélyt, 
hogy ezt az erdőterületet az önkormányzat kivágja és újratelepítse, akkor az lemond 
az erdőterület átvételének szándékáról és onnantól kezdve állami földterületté válik. 
Megjegyzi, hogy éppen ezekben a napokban történt rendőrségi feljelentés a 
falopással kapcsolatban, így a rendőrség is hamarosan megkeresi a tulajdonost.  
Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét. Joó László képviselő 
 
Joó László képviselő 
 
Véleménye szerint, jól át kell gondolnia a képviselő-testületnek a fenyves erdőrész 
kérdését. Ha lesz is pénze az önkormányzatnak -  pályázati és egyéb úton- arra,  
hogy betelepítse, de kérdés, arra lesz-e arra forrás, hogy gondozza és főleg 
megvédje.   
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A korábban általa elmondottakhoz hozzáteszi, nem azért került szóba az erdőnek az 
átvétele, mert az plusz teherként még annyira hiányzik a településnek, hanem mert  
városkép szempontjából ott áldatlan állapotok vannak illetve balesetveszélyes az a 
terület. A lopások megakadályozása valamint az ott található faanyag kitermelése és 
a terület újratelepítése végett szeretné átvenni a város. 
Továbbá a jövőben a ’Zöld út a munkába’ munkaprogram keretein belül a következő 
két évben szintén lesz egy csapat, akik kimondottan erődápolással fognak 
foglalkozni, így a területek gondozását meg tudnák oldani, valamint a START 
munkaprogrammal kapcsolatban érkezett értesítés szerint 30 fő foglalkoztatására i 
lesz lehetőség a jövőben. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 

- Tájékoztatás állami földterületek felajánlásáról 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a Magyar Államkincstár által küldött 
megkeresésről, melyben az állami vagyonnal kapcsolatban önkormányzatoknak 
földterületeket ajánlottak fel ingyenesen.  Egy körülbelül fél évvel ezelőtti 
ingatlancsere alkalmával már vizsgálták ezeket a területeket, most pedig lehetőség 
lenne a korábban elcserélt terület és a most felajánlott állami földterület egyesítésére, 
mivel ezek a területek közvetlenül egymás mellett helyezkednek el.  
 
Kalász László képviselő megérkezésével a képviselő-testület létszáma 
kiegészült 5 főre. 
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Így ezzel a lépéssel közel 16 hektár kerülne még a korábban elcserélt ingatlan mellé,  
amik közvetlenül ugyanazon helyrajzi számok alatt szerepeltek, csak esetleg osztott 
tulajdonban voltak. Ezáltal az önkormányzat megnövelhetné az újratelepíthető és 
valamilyen szinten hasznosítható területei számát.  

 
Képviselőtestület egyhangúan egyetért az állami földterületek önkormányzati  
használatba vételével.  

 
 

- Időközi polgármester választással kapcsolatos tájékoztatás 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A 2013. április 21-ére kitűzött időközi polgármester választással kapcsolatosan 
szeretné a nyilvánosságot kihasználva tájékoztatni a képviselő testületet és a 
lakosságot is, hogy március 22-én 16 óráig öt jelölt kérte nyilvántartásba vételét, mint 
polgármester jelölt. Mind az öt jelölt megfelelt a törvényi feltételeknek, úgyhogy öt 
polgármester jelölt indul április 21-én, ebből három független, kettő pedig jelölő 
szervezet által delegált. Ezzel kapcsolatban a mai napon megjelenik egy hirdetés és 
tájékozódhat a lakosság. Természetesen a későbbiekben meg fog jelenni a 
választással kapcsolatos tudnivalókról tájékoztató is.  
Kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 

- Közérdekű felvetések 
 

Paszternák János képviselő 
 
Közérdekű problémákat az alábbiak szerint foglalja össze: 

- Jelzi a kóbor kutyák által haszonállatokban okozott károk problémáját.  
Kérdezi, hogy nem lehetne-e valamilyen állatvédő alapítvánnyal felvenni a 
kapcsolatot és befogni ezeket a kóbor kutyákat? 

- Kéri, amennyiben lehetséges a GAMESZ pótolja a Kovács úti billenő 
szeméttárolókat.  

- lakossági kérésre jelzi, hogy a Kossuth úton a kanyarban be van szakadva a 
járda és az végtelenül balesetveszélyes, kérik ezen probléma megoldását.  

 
Tomorszki István alpolgármester 
 
A Kossuth úti járdával kapcsolatosan ismerteti a fejleményt, miszerint a 24 tonna 
súlyon felüli kamionokat kitiltsák sikerült kitiltani az utakról Edelénytől, de a KPM-nek 
az út illetve a járdacsúszást meg kell akadályoznia továbbra is. Ezzel kapcsolatosan 
az önkormányzat írásban megkeresést küldött, melyre egyelőre nem érkezett válasz.  
Tudomása szerint  2012. év nyarán vették igénybe Edelényben állatvédők segítségét 
a kóbor kutyák befogásához, azonban a miskolci állatmenhely 40.000 forint/ eb áron 
végezte az elszállítást. 
 Szendrőben jelenleg a Gamesz látja el ezt a feladatot, az állatvédelmi törvény illetve 
az unió előírásának megfelelően.  
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A kutya befogása után kennelben kell tartani az állatot 30 napig, ez idő alatt a 
tulajdonos ingyen elviheti az állatot, amennyiben nem jelentkezik érte senki, akkor a 
kutyát el kell altatni, amelyhez hatósági állatorvos szükséges, aki 5-6 ezer forintos 
költségen tudja mindezt elvégezni. Aztán jön a következő lépés, az elpusztult 
állatokat az önkormányzatnak a szikszói fehérje feldolgozóba kell szállítani 
hivatalosan, ahol szintén szállítási és egyéb költségek merülnek fel.  
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A kóbor kutyák befogása jegyzői hatáskör, de már a kormányhivatal is jelezte, hogy 
sajnos a megyében rendelkezésre álló állatmenhelyek telítettek és kérik az 
önkormányzatok segítségét illetve döntését azzel kapcsolatban, hogy gyepmesteri 
szolgáltatást kívánnak-e bevezetni vagy állatmenhelyet létesíteni.  
Úgy gondolja, hogy a legtöbb önkormányzatnak borzasztó nagy problémái vannak az 
emberek gondjainak megoldásával és sajnos így másodlagos az állatok problémája.  
Országos jelenség ez, és főleg a kötelező transzponderrel való ellátás 
következményeként még több kóbor kutya lesz, amikor majd elkezdik az eboltások 
szervezését. Az önkormányzat keresi ennek megoldását, de pénz nélkül, egyenlőre 
nagyon nehéz. 
 
Joó László képviselő 
 
Véleménye szerint, ha az ebek transzponderrel történő ellátásáról rendelkező 
jogszabályt nem sikerül betartatni, akkor nem ér semmit a dolog, mert a városnak kell 
a sok felelőtlen ember helyett megoldani a problémát.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Jelzi, hogy helyszíni ellenőrzés folyt miatt volt távol az ülésről, azonban néhány 
gondolatot elmond az első két napirendben tárgyalt beszámolókkal kapcsolatosan.  
Először is gratulál a Szociális Szolgáltató Központ és Átmeneti Gondozóház 
vezetőjének és munkatársainak a 2012-es évben végzett hatékony, jó munkájukért. 
Egyre nehezedő körülmények között sok év munkája után jelentőset alkottak. 
Bizottsági ülésen is kiemelte azt, hogy nagyon pozitívan értékeli, hogy a beszámoló 
bevezető gondolataiban tükröződő kettősség nem jelenik meg a beszámoló további 
anyagában, hanem a mindennapokban elvégzett kemény és sokrétű munka pozitív 
bemutatását láthatják. Még egyszer gratulál a munkához és hasonló jókat kíván az 
elkövetkezendő évre is! 
Ugyanígy nagy örömére szolgált a sportbeszámoló, és ha nem hangzott még el, 
akkor javasolja, hogy a szakosztályonként elért eredményeket a képújságon 
keresztül minél erőteljesebben hirdessék, mert a város sportélete valóban pozitív 
irányban halad. 
Végül tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Humánpolitikai Bizottsági 
ülésen az 1956-os emlékmű létrehozásával kapcsolatos tárgyalások operatív 
szakaszba érkeztek. Lényegében úgy tűnik, hogy minden esély megvan arra, hogy 
október 23-ig elkészüljön az emlékmű. Konkrét feladatokban állapodtak meg, 
miszerint keresik az emlékmű anyagát a meszesi kőbányában illetve a tervek is 
készülőben vannak. 
Azt kéri a testülettől és a város lakosságától, hogy aki tud segítsen ebben a felemelő 
munkában, vagy azért mert hajlandóságot érez látványtervek készítésére, vagy mert 
egyetemistaként ilyennel foglalkozik, akár mert van olyan ismerőse aki tud segíteni 



ebben. A cél, hogy minél impozánsabb de olcsón kivitelezhető és szép emlékmű
készüljön Szendrőben, ami nem szokványos és kifejezi a szendrőiséget. Kéri, hogy
aki úgy gondolja, segítsen és keresse a Humánpolitikai bizottság bármely tagját.
Amennyiben a hivatalba juttat eljelzést, akkor megkeresi a bizottság és bízik benne,
hogy közös munkával még szebb eredményt érhetnek el.

El vásárlási jogról való lemondás

dr. lstenes lbolya jegyzó

lsmerteti Káló József és Káló Józsefné Szendr , Akácos u.28,sz. alatti lakosok
ingatlan vételre tortén felajánlásával kapcsolatos megkeresését. (A megkeresés
másolata a iegyzókónyv mellékletét képezi,)
Té4ékoztatja a képvisel -testületet, hogy a kérelmez k nem kérték kérelmuk zárt
tjlésen tortén elbírálását, ezért az ügy a Magyarország helyi onkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. torvény 46. alapján nyilvános ülésen tárgyalható.

Tomorszki lstván alpolgármester

Az onkormányzatnak jelenleg nincs szabad pénzeszkoze az ingatlan
megvásárlásár_a, ezért javasolja a testtjletnek, hogy a szendr i 196517lA. helyrajzi
szám , 41 m2 térmértéku lakóház megnevezééú ingatlant ne vásárolja meg,
el vásárlásijogáról mondjon le.

A képvisel -testtjlet 5 igen szavazattal egyhang(tan meghozza a kóvetkez
határozatot:

14/OT. 2013. (lll. 28.) sz. Határozat

Tárqv: Káló József és Káló Józsefné szendr i lakosok ingatlan
felajánlása

Szendr Város Önkormán yzatának Képvisel -testulete
Káló József és Káló Józsefné szendr i lakosok ingatlan
vételre torténo felajánlása kapcsán úgy határoz, hogy a szendr i

196517lA. helyrajzi számu, 41 m' térmérték lakoház
megnevezéstí ingatlan vonatkozásában elovásárlási jogával nem
kíván élni.

Határid : 3 nap
Felel s: alpolgármester

Mivel tobb napirend,
nyilvános ülést bezárta.

hazzászólás nem volt Tomorszki István alpolgármester a

Tomorszki lstván
alpolgármester
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