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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i 
nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 
 
Tomorszki István  polgármester, Hudák József, Joó László,  Jósvay István, Kalász 
László, Paszternák József János testületi tagok, valamint Gajdosné Tolnai Klára 
esküt tevő képviselő. 
 
Az ülésen részt vett meghívottak: 
 
Riz Gábor Borsod- Abaúj- Zemplén  Megyei Közgyűlés Alelnöke, Országgyűlési 
Képviselő  
Molnár Oszkár Országgyűlési Képviselő, Edelény Város Polgármestere 
Dr. Hudák Zita, a  Borsod- Abaúj- Zemplén  Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 
Hivatalának Vezetője 
Szaniszló János Szendrő Város volt Polgármestere 
Mester Árpád Szendrő Város Nyugalmazott Polgármestere 
Fóris Sándor Szuhogy Község Polgármestere 
Slezsák József Galvács Község Polgármestere 
Dr. Urvári Sándor Szendrő Város Díszpolgára 
Rescsánszki Béláné Helyi Választási Bizottság Elnöke 
Petró Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese 
Dr. Istenes Ibolya Jegyző 
Kenézné Fóris Hilda Aljegyző 
Soltész András Edelényi Rendőrkapitányság  vezetője 
Kovácsné Kurucsó Ilona Művészeti Iskola Igazgatója 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Benke András Református lelkipásztor 
Juhász Péter ügyintéző 
Molnárné Zagraj Gyöngyi Könyvvizsgáló 
Vidó György Nyugalmazott Címzetes Főjegyző 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
 
Tomorszki István polgármester   üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalja. 
 
Képviselő-testület a javasolt napirendeket 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás 

eredményéről, a megbízólevél átadása, eskütétel 
 Előadó:  Rescsánszki Béláné Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
2./  A Polgármester illetményének megállapítása 
        Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
3./  A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a megüresedett képviselői mandátum 

betöltéséről, a megbízólevél átadása, eskütétel 
      Előadó:  Rescsánszki Béláné Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
4./ Alpolgármester választása, Alpolgármester  eskütétele 
      Előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./  Az alpolgármester  tiszteletdíjának megállapítása 
      Előadó:  Tomorszki István  polgármester 
 
Szünet: 15.00-16.30- ig  
 
6./ A 2012. évi költségvetés módosítása 
       Előadó:  Tomorszki István  polgármester 
 
7./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről 

Előadó:  Tomorszki István polgármester 
 

8./ Indítványok, javaslatok 
 
 
 
 
1. N a p i r e n d  
 

 
A helyi választási bizottság tájékoztatója az időközi választás eredményéről, 
megbízólevél átadása, eskütétel.  
 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Felkéri  a Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját az időközi 
választás helyi lefolyásáról. 
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Rescsánszki Béláné  a Választási Bizottság  elnöke 
 
Ismerteti a választás eredményéről szóló tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választás helyi  
 lefolyásáról előterjesztett tájékoztatót egyhangúlag elfogadja. 
 
Rescsánszki Béláné  a Választási Bizottság  elnöke  
 
Felkéri Tomorszki István polgármestert a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 1. számú melléklete 
szerinti eskü letételére, melynek szövegét előolvassa. Az eskü letételét követően az 
esküokmány aláírására valamint a megbízólevél átadására kerül sor.  (Az 
esküokmány és a megbízólevél másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
2. N a p i r e n d  
 
A Képviselő-testület a 2. napirend keretében a polgármester illetményének 
megállapítását tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármestere a napirend előterjesztéséhez átadja a szót Kalász 
László Ügyrendi Bizottság elnökének. 
 
Kalász László Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
Tisztelet  Képviselőtestület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994.LXIV. törvény 3 § (1) bekezdése értelmében a képviselőtestület a 
polgármester illetményéről megválasztását követő első ülésen dönt.  
 
A Polgármester Úr kérésére tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester  
személyes érintettség miatt a napirendi pont tárgyalásán és a szavazásban nem 
kíván részt venni.  
 
A polgármester illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint 
megállapított illetményalap és az idézett törvényben meghatározott szorzószám 
szorzata.  
 
A testületi ülést megelőzően az illetmény ügyében az előkészítő megbeszélésen a 
polgármester úrral és a képviselőtestület tagjaival egyeztetés történt. A Pénzügyi és 
az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján javasolja, hogy a képviselő-testület a 
polgármester illetményét 2013. április 21. napjától havi 450.000 forintban állapítsa 
meg. 
 
Ismerteti a határozati javaslatot.  
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Határozati javaslat 

 
  Tárgy:Tomorszki István polgármester munkabérének  megállapítása 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  Tomorszki István   főállású  polgármester munkabérét  
  2013. április 21. napjától havi 450.000 Ft-ban , azaz 
  Négyszánötvenezer forintban állapítja meg. 
 
  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a megállapítás   
  időpontjától gondoskodjon a polgármester  illetményének 
  számfejtéséről és folyósításáról. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: értelemszerűen 
 
Módosító javaslat nem volt.  
 
A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. 
(V.02.) határozata 

 
  Tárgy: Tomorszki István polgármester munkabérének  megállapítása. 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  Tomorszki István   főállású  polgármester munkabérét  
  2013. április 21. napjától havi 450.000 Ft-ban , azaz 
  Négyszánötvenezer forintban állapítja meg. 
 
  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a megállapítás   
  időpontjától gondoskodjon a polgármester  illetményének 
  számfejtéséről és folyósításáról. 
 
  Felelős: jegyző 
  Határidő: értelemszerűen 
 
 
Kalász László Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Köszönti a polgármestert. Felelősségteljes funkciója betöltéséhez, feladatai 
ellátásához erőt, egészséget és eredményes munkát kíván. 
 
Visszaadja a szót Tomorszki István  polgármester úrnak az ülés további vezetésére. 
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3./ N a p i r e n d tárgyalása 
 
A 3. napirend keretében a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást nyújt  a 
megüresedett képviselői mandátum betöltéséről, majd  sor kerül az eskütételre és a 
megbízólevél átadására. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Felkéri  a Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját 
 
Rescsánszki Béláné  a Választási Bizottság  elnöke 
 
Ismerteti a megüresedett képviselői mandátum betöltésének módjáról  szóló 
tájékoztatóját. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
-  
-  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett 

képviselői mandátum betöltéséről előterjesztett tájékoztatót egyhangúlag 
elfogadja. 
 

Felkéri Gajdosné Tolnai Klára képviselőt az Mötv. 1. melléklete szerinti eskü 
letételére, melynek szövegét előolvassa. Az eskü letételét követően az esküokmány 
aláírására valamint a megbízólevél átadására kerül sor.  (Az esküokmány és a 
megbízólevél másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Megállapítja, hogy Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma  
7 főre kiegészült.  
 
4./ N a p i r e n d  
 
Képviselő-testület a 4. napirendi pont keretében alpolgármestert választ. 
 
Tomorszki István  polgármester 
 
A képviselőtestület a saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére alpolgármestert választ. Elmondja, hogy polgármesterré történő 
választása miatt az alpolgármesteri tisztség megüresedett. A törvény értelmében az 
alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.  
Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani.  
 
Javasolja, a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Hudák József képviselőt válassza 
meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.  
 
Hudák József  képviselő 
 
Hozzájárul, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos napirendet nyilvános 
ülésen tárgyalják. Bejelenti személyes érintettségét. 
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A döntéshozatalból történő kizárást / Mötv. 49.§(1) bek. / sem az alpolgármester-
jelölt, sem pedig a testület többi tagja nem kezdeményezte, a képviselőtestület a 
kizárásról nem határozott. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy bonyolítsa le a 
választást. A titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el! 
 
(Szünet) 
 
Kalász László Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ügyrendi Bizottság a titkos szavazást 
lebonyolította. A szavazás eredményét az alábbiak szerint ismerteti: 
 
A szavazásra jogosultak száma:  7 fő 
Szavazók száma:    7 fő 
Érvénytelen szavazatok száma:            0 db. 
Érvényes szavazatok száma:  7 db. 
A jelöltre leadott szavazatok száma: 7 db. 
A megválasztott alpolgármester:   Hudák József 
 
 
A képviselő-testület a szavazás eredménye alapján, valamint a polgármester 
javaslatára 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot.  
 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. 
(V.02.) határozata 

           
   Tárgy:  Hudák József alpolgármesterré választása. 
 
   Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestülete 

Hudák Józsefet- a képviselőtestület megbízatásának 
időtartamára  -  társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
választja. 

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: értelemszerűen 
 
 
Tomorszki István polgármester 
 
A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy Hudák Józsefet a testület 
megbízatásának időtartamára társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztotta.  
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Az Mötv. értelmében az alpolgármester megválasztása után esküt tesz és 
esküokmányt ír alá. 
 
Felkéri Rescsánszki Bélánét a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü 
szövegének előolvasására! 
Az eskü letételét követően az esküokmány aláírására kerül sor.  (Az esküokmány  
másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5./ N a p i r e  n d  
 
A képviselő-testület az 5. napirend keretében az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról dönt. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról a mai ülésen már többször 
idézett 1994. évi LXIV. törvény 4. §-a rendelkezik.  
 
Hudák József alpolgármester bejelenti személyes érintettségét és hogy  emiatt a 
döntéshozatalban nem kíván részt venni.  
 
A döntéshozatalból történő kizárást / Mötv. 49.§(1) bek. / sem az alpolgármester-
jelölt, sem pedig a testület többi tagja nem kezdeményezte, a képviselőtestület a 
kizárásról nem határozott. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a testület 2013. április 21. napjától 
150.000 Ft-ban állapítsa meg. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozza a következő 
határozatot. 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. 
(V.02.) határozata 

 
 

Tárgy: Hudák József  alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestülete Hudák József  
alpolgármester tiszteletdíját 2013. április 21. napjától havi 150.000 
Ft-ban, azaz Egyszázötven-ezer forintban állapítja meg.  
 
A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapítás időpontjától 
gondoskodjon az alpolgármester  tiszteletdíjának számfejtéséről és 
folyósításáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Tomorszki István polgármester 
 
Ezt követően szünetet rendel el és jelzi, hogy a képviselő-testület ülése előre 
láthatólag 16.30 –kor folytatódik tovább. 
 
 
6./ N a p i r e  n d  
 
A Képviselő-testület a 6. napirend keretében a 2012. évi költségvetési módosítását 
tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
A napirend tárgyalásának megkezdése előtt közli, hogy Kalász László képviselő 
hivatalos ügyben távol marad az ülés további részéről. A képviselő-testület létszáma 
6 fő.  
 
Utal arra, hogy a Képviselő-testület tagjai a 2012. évi költségvetés módosításával 
kapcsolatos előterjesztést korábban megkapták, valamint azt a Pénzügyi Bizottság is 
tárgyalta.  
 
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A bizottság megtárgyalta a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó 
előterjesztést. A bizottság a tényszámok alapján mind a bevételi, mind a kiadási 
oldalát is egyaránt 358.016. 000  Ft-tal javasolja megemelni. A 2012. évi költségvetés 
– a harmadik módosítását követően - a következőképpen alakul: a kiadási főösszeg 
2.510.918.000 Ft, a bevételi oldal 2.474.083.000 Ft, ennek alapján a költségvetési 
hiány 36.835.000 Ft-ban realizálódna.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Az ismert tényszámok és információk tudatában, egyetért a Pénzügyi véleményével. 
Ismerteti a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. (A rendelet-
tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Javasolja az ismertetett rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
Módosító javaslat nem volt.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat 
alapján 6 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a  8/2013. /V.03./ 
önkormányzati rendeletét, mely a 2012. évi költségvetésről szóló 
többször módosított 3/2012./III.13./ rendeletet módosítja.  
 
Az elfogadott  rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 
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7./ N a p i r e  n d  
 
Tomorszki István polgármester 
 
A Képviselő-testület tagjai a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 
előzetesen megkapták. A beszámoló 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, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság részletesen tanulmányozta a 2012. évi költségvetést és a 
2012. évi költségvetés teljesítéséről készített beszámolót. Megvizsgálva a fő 
összegeket, a bizottság véleménye szerint jó kép alakult ki a költségvetésről és a 
zárszámadásról is. 
Összefoglalva a fő számokat, a 2012. évi költségvetés 1.691.082.000 forint 
bevétellel, 1.645.199.000 forint kiadással, valamint 45.883.000 forint pozitív 
egyenleggel teljesült, realizálódott.  
 
 Kiemeli a működési és fenntartási kiadások összegét, mely 1.354.111.000 forintot 
tett ki, ebből 550.646.000 forint (40,66 %) személyi jellegű juttatásként, 132.455.000. 
forint (9,78 %-) bérek után fizetendő közteherként, 472.290.000. forint (34,88 % ) 
dologi jellegű kiadásként, és  198.720.000 forint (14,68 %-) egyéb támogatásként 
illetve pénzeszköz átadásként  került kifizetésre. 
 
 A felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásra 291.000.000 forint volt, melyből 
beruházásra 287.672.000 forintot, egyéb kiadásra 3.416.000. forintot költött az 
önkormányzat.  
 
A felsorolt főszámokból kitűnik, hogy az önkormányzat 45 millió forintos pozitív 
egyenleggel zárja az évet. Itt hívja fel mindenkinek a figyelmét, hogy ez az egyenleg 
könyveléstechnikai dolog, ez nem egyenlő az önkormányzat pénzügyi helyzetével, 
ugyanis a 137 millió forintos szállítói tartozás ennek ellenére jelenleg is fennáll, a már 
többször ismertetett okok miatt. Az elkövetkezendő időkben az lenne a legfőbb 
feladat, hogy ezt a könyveléstechnikai dolgot illetve  az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét  szinkronba hozzák, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben 
eredményesen tudjon dolgozni az önkormányzat.  
 
Az elhangzottak alapján a Pénzügyi Bizottság javasolja a  2012. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámoló előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Molnárné Zagraj Gyöngyi könyvvizsgáló  
 
Utal arra, hogy a könyvvizsgálói jelentést elkészítette, és a Képviselő-testület  
rendelkezésére bocsájtotta. (A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Szendrő Város 2012 évi zárszámadási 
rendelettervezetét, valamint egyszerűsített beszámolóját felülvizsgálta, melynek 
megállapításairól a következőkben tájékoztatja a Tisztelt Képviselő- testületet. 
 
Az önkormányzatok feladata, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó, az önkormányzat 
és intézményei adatait összevontan tartalmazó elkészített egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolót elkészíteni és a  képviselő-testület elé terjeszteni. 
Ennek a feladatnak tesznek most eleget. 
 
Megbízatása és feladata volt a helyi önkormányzatnál az egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolójának és könyvviteli mérlegében kimutatott eszközök 
értékadatainak zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő 
értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is. 
 
Megvizsgálta továbbá, hogy az önkormányzat és intézményeinek beszámolója teljes 
körűen és szabályszerűen, határidőre végezték –e el a zárlati munkálatokat és 
állították össze az éves beszámolót, a beszámoló mérlegében kimutatott eszközök 
értékadatai megegyeznek-e a leltárkimutatásokkal, az ingatlankataszter 
nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő 
értékadatok egyezősége biztosított-e, továbbá mindezek alapján szabályszerűnek 
minősíthető az éves gazdálkodás, valamint az egyszerűsített beszámoló az 
önkormányzat vagyoni pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. 
 
Szendrő Város Önkormányzat, valamint intézményeinél végezte el a 
könyvvizsgálatot az említett szempontok figyelembe vételével. 
Az önkormányzat 2012. évi tevékenységének legfőbb jellemzője, hogy széleskörű 
feladatokat lát el, iskolát, művészeti iskolát, óvodát, szociális szolgáltató központot 
üzemeltet, két háziorvosi körzetet, továbbá térségi feladatokat is ellátva orvosi 
ügyeletet működtet, foglalkozik továbbá a lakosság közművelődési igényének 
ellátásával is.  
Három nemzetiségi önkormányzat működik a városban. 
 
 A település elmaradott térséghez tartozik, viselve az elmaradott térségek súlyos 
nehézségeit, közösséget vállalva a munkanélküliség problémáinak, gondjainak 
megoldásában, a szociálisan rászorulók támogatását, a gyermekek nyári 
étkezésének megoldását. 
 
A 2012-es gazdálkodási év a sok feladat megoldásán túl a feladatellátás, és a 
vezetésben beálló változások nehéz feladat elé állította az önkormányzatot. 
 
Ennek ellenére a tervezett 86.336.000 Ft-os rövid lejáratú hitel felvétele helyett a 
hitelkonszolidációnak köszönhetően projekt záráshoz kapcsolódó 3.416.000 Ft rövid 
lejáratú működési hitel igénybe vételével sikerült biztosítani a pénzügyi gazdálkodás 
zavartalanságát. 
 
Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások  és beruházási 
kiadások vonatkozásában előirányzat túllépés nem történt. 
 
Az önkormányzat 287.672.000 Ft –ban valósított meg beruházásokat. Folytatódott a 
Szociális. Szolgáltató Központtal kapcsolatos beruházás, foglalkoztatást elősegítő 
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pályázatokhoz kapcsolódóan 48.914.000 Ft kiadással valósult meg építési, 
eszközbeszerzési beruházás. Sikeresen befejeződött a Kovács úti árvíz 
következtében megsemmisült híd építése. História- Völgy projekt keretében 
befejeződött a várrekonstrukciós pályázat, melynek keretében a Várdomb területén 
kilátó épült. Megkezdődött a Rakacai Víztározóval kapcsolatos beruházás 
előkészítése. További beruházások valósultak meg különböző pályázatok és saját 
erős kivitelezésben. A fejlesztések többsége Európai Uniós fejezeti kezelésű 
támogatásokból valósult illetve valósul meg. 
 
Az önkormányzat 2011. évi zárómérleg és a 2012. évi nyitómérleg tételsorai közötti 
eltérést az önkormányzati Tűzoltóság megszűnése miatti eltéréseket mutatja. 
 
Összegezve: 
 
Szendrő Város 2012 évi gazdálkodás beszámolója az előírásoknak megfelelően 
készült el és került továbbításra az Államkincstár felé. A képviselő-testület elé 
beterjesztett rendelet-tervezet az elkészült önkormányzati szintű beszámoló a 
Magyar Államkincstár felé továbbított beszámoló adatai megegyeznek. 
 
A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokkal az önkormányzat és intézményei 
rendelkeznek, azonban felülvizsgálatát, aktualizálását el kell végezni. 
 
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés utalványozás és érvényesítés rendje 
szabályozott, megfelel az érvényesítés előírásainak, de különös gondot kell fordítani 
az 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalás írásos dokumentálására. 
 
 Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló kormányrendelet és az államháztartásról szóló törvény 
előírásait kisebb hiányosságoktól eltekintve betartották. 
 
 Felhívja a vezetés figyelmét, hogy év közben is gondoskodni kell az előirányzat 
módosítások időben történő elvégzéséről. 
 
A főkönyv és analitikus nyilvántartások egyeztetését rendszeresen el kell végezni. 
 
2012. évre vonatkozó javaslata, hogy a szűkülő finanszírozás nehézségeinek 
leküzdése érdekében ésszerű, szükségszerű és a gazdálkodást segítő pályázati 
lehetőségeket kell megvalósítani. 
 
Az előzőek alapján Szendrő Város Önkormányzatának zárszámadási 
rendelettervezetét és egyszerűsített beszámolóját elfogadásra javasolja. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Kéri a testületi tagokat, hogy a 2012. évi költségvetési beszámolót az előterjesztett 
formában fogadja el.  
 
Ezt követően a polgármester ismerteti az 2012. évi költségvetési beszámolóról 
készült rendelet-tervezetet. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
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Módosító javaslat nem volt.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 6 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 2012. évi költségvetési 

beszámolóról szóló 9/2013. /V.03./ rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
8/ Indítványok, javaslatok 
 
- Az önkormányzat vagyonrendelet-tervezetének előzetes véleményezése 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Utal arra, hogy a képviselő-testület a vagyonrendelet-tervezetet korábban megkapta. 
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
Kiegészítésként elmondja, és hangsúlyozza, hogy a vagyonrendelet-tervezet 
előzetes véleményezése szükséges most mind a bizottság, mint a képviselő-testület 
részéről egyrészt, mert  a vagyonrendelet mellékletét kell, hogy képezze az 
önkormányzat vagyonának tételes felsorolása, azonban az új jogszabályoknak  
megfelelő osztályokba sorolása még folyamatban van.  Másrészt az önkormányzat 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében, azaz a 9/1995./VI.28./ sz. 
rendelete alapján az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell 
bocsátani, ezért  a rendelet-tervezetet a testület véleményével kiegészítve, vagy az 
alapján kijavítva fogják közzétenni a város honlapján legalább 8 napos 
véleményezési  határidővel. Ezt követően - a végleges döntés meghozatala céljából - 
terjeszti a képviselő-testület elé.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A Szendrő Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól készített rendelet-tervezetet a pénzügyi bizottság megtárgyalta.  
A rendelet-tervezet – a vonatkozó jogszabályokon kívül -  gyakorlatilag magában 
foglalja az önkormányzat vagyonával való rendelkezés módját, meghatározza, hogy 
pontosan ki gazdálkodhat az önkormányzat ingó- és ingatlan tulajdonával, ki 
rendelkezhet önkormányzati vagyon bérbeadásáról, értékesítéséről, illetve ki 
gyakorolhatja  a tulajdonosi jogokat.  
A rendelet-tervezet 10 §-a t bizonyos ügyletekkel kapcsolatosan tartalmazza azt, 
hogy a polgármester 500.000 forintig terjedő vagyonügyletben önállóan gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat. A Pénzügyi bizottság javasolja, hogy ezen bekezdések 
kerüljenek átdolgozásra úgy, hogy minden egyes önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos ügyletről a polgármester javaslatára a képviselő-testület  döntsön, még 
akkor is ha ez plusz munkát jelent. A javaslatot azzal magyarázza, hogy ez egyrészt 
a polgármesternek könnyebbséget jelent, másrészt indokolt, hogy a képviselő-
testület minden egyes tagja véleményt tudjon formálni az önkormányzat vagyonát 
érintő bármely kérdésről. 
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A képviselő-testület – egyetértve a Pénzügyi Bizottság javaslatával - egyhangúan 
úgy foglal állást, hogy a Szendrő Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól készített rendelet-tervezetből kerüljön ki az a szakasz, 
miszerint a polgármester 500.000 forintig terjedő vagyonügyletben önállóan 
gyakorolja a tulajdonosi jogokat és az így módosított tervezet kerüljön a város 
honlapjára véleményezés céljából.  
 
 
- Szendrő Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terve 
 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Hivatkozva a képviselő-testület számára előzőleg rendelkezésre bocsátott 
előterjesztésre, kéri az azzal kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
(A vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatos előterjesztés 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 
 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét, és azt az előterjesztett formában elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-testület 2013. februári ülésén határozott 
úgy, hogy a nevezett vagyongazdálkodási terv elkészítésének határidejét 2014. 
január 1-jében határozta meg. Azonban a B.- A.-Z. Megyei Kormányhivatal  
törvényességi észrevétellel  élt és felhívta a polgármester és a képviselő-testület 
figyelmét, hogy a biztonságos vagyongazdálkodás feltétele ezen terv elkészítése, és 
ennek határidejeként  2013. május  5. napját jelölte meg.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a vagyongazdálkodási terv előterjesztett formában 
történő elfogadását azzal, hogy amint a vagyonrendelet elkészült és bármilyen 
javaslat felmerül, azt módosítják. Emellett a 2014-es önkormányzati választások után 
a képviselő-testületnek mindenképp szükséges a gazdasági program, illetve a  
vagyongazdálkodási terv összehangolása.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Javasolja Szendrő Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének előterjesztett formában történő elfogadását.  
Ismerteti a határozati javaslatot. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Módosító javaslat nem volt.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot. 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. 
(V.02.) határozata 

 
Tárgy: Szendrő Város Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából Szendrő Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 
 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes 
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, 
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza 
meg. 

 
4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
b) Használatba-, bérbeadás 
c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 
 
a) Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet 
előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján kell végezni. 

 
b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 

elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, 
hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás 
szükséges. 

 
c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
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Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

 
5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani. 
   

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023) 
 
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 

vagyongazdálkodási terv szolgál. 
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés 

mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 

hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 

pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 

- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében való részvételre, a 
kistelepülések könyvtári ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Mint ismert, 2012. december 31. napjával megszűnt az Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásán keresztül a szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár által 
üzemeltetett mozgókönyvtári szolgáltatás. E szolgáltatás újraélesztésére a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részéről érkezett egy lehetséges 
megoldás arra, hogy ezt a feladatot  továbbra is a szendrői könyvtár láthassa el. 
Ezzel kapcsolatosan folytak tárgyalások az elmúlt időszakban, konkrétan az előző 
napi bizottsági ülésen vettek részt többen a megyei könyvtár képviseletében.  
 
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előz napi tárgyalás 
eredményét.  
 
Hudák József Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi      
                       Bizottság Elnöke 
 
A mozgókönyvtári szolgáltatást az elmúlt időszakban a szendrői Közművelődési 
Központ és Könyvtár 1 busszal, 2 fő alkalmazott közreműködésével  végezte, és 
járták a 40 települést. Ez a feladat 2013. január 1-jétől kikerült a Kistérségtől és a 
Megyei könyvár feladatkörébe került át. A Megyei Könyvtár megvásárolta az említett 
buszt  a Társulástól és a kezdeményezés szerint, a hozzá átkerült mozgókönyvtári 
szolgáltatás nyújtásának feladatát átadná a szendrői könyvtárnak  megfelelő 
ellentételezés fejében. Jelen szerződéstervezet tartalmazza az ellátandó - 
elsősorban szakmai - feladatokat, kitérve a létszámigényre, illetve a szakmai 
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követelményekre. Lényegesebb kérdés azonban a finanszírozás. A tervezetük 
szerint 100.000 forint/év / település finanszírozást képzeltek el, mely 39 település 
esetében 3.900.000 forint bevételt jelentene a szendrői könyvtárnak. Ez az összeg 
nem tartalmazza a gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségeket, azaz 
üzemanyag, szervízelés, gumicsere, eseti javítása stb. viszont ezt külön 
finanszírozná a megyei könyvtár. A tárgyalások során törekedtek arra, hogy a  két 
dolgozó munkahelyét meg tudják tartani. A számítások szerint az általános 
költségekre, a munkabérre ez a 3.900.000 forint eléggé szűkösnek bizonyul, illetve 
nem is fedezte volna. Azonban sikerült olyan megállapodásra jutni a megyei könyvtár 
képviselőivel, hogy ennek a gépjárműnek az elhelyezését az önkormányzat biztosítja 
60.000 Ft/ hó díj ellenében. Ezzel a kiegészítő összeggel – melyet külön 
szerződésben fognak szabályozni- megoldható mind a két fő dolgozó munkabérének 
finanszírozása illetve ellátható az a szakmai feladat, melyet a megyei könyvtár 
megkövetel.  
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által 
megküldött szerződéstervezet elfogadását azzal a feltétellel, hogy egy másik 
szerződésben rögzítik, hogy a mozgókönyvtári feladatellátást végző gépjármű 
tárolását Szendrő Város Önkormányzata vállalja 60.000 Ft+ ÁFA/hó díj ellenében.  
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. 
(V.02.) határozata 

 
Tárgy: Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetéséről szóló 

szerződés jóváhagyása 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező  Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működtetéséről szóló szerződés feltételeit megismerte és azt  
jóváhagyja .  
 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert és az 
intézményvezetőt a háromoldalú megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
- 2013 évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása 

 
Tomorszki István polgármester 
 
A közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, valamint az 
elfogadott Közbeszerzési szabályzat értelmében a jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok figyelembevételével az önkormányzatnak éves közbeszerzési tervet 
kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.  
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A közbeszerzési tervet a jegyző készíti elő és a képviselőtestület hagyja jóvá.  
Ismerteti a 2013. évi közbeszerzési tervben szereplő tételeket. (A közbeszerzési terv 
tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kéri az indítvánnyal kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

 
Amint az írásban megkapott előterjesztés is tartalmazza, gyakorlatilag a beruházások 
illetve eszközbeszerzések szerepelnek benne, melyekkel találkoztak már a 
költségvetési készítése során is. A közbeszerzési terv a közbeszerzési kiírások 
időpontjait tartalmazza, mely egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt a 
közbeszerzésekkel foglalkozók munkáját könnyíti meg. Hangsúlyozza azonban, hogy 
a jelenleg elbírálás alatt álló pályázatok még nem szerepelhetnek jelen tervben, mert 
nincs róluk végleges döntés.  
 
Mindezek alapján a Bizottság javasolja a közbeszerzési terv előterjesztett formában 
történő elfogadását a képviselőtestület számára. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Az alábbiak szerint ismerteti a határozati javaslatot, kéri annak előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 

Szendrő Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az elfogadott Közbeszerzési 
szabályzat alapján az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 8 nap 
Felelős:   Polgármester 

 
 

 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (V.02.) 
határozata 

 
Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

 
Szendrő Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
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szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az elfogadott Közbeszerzési 
szabályzat alapján az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 8 nap 
Felelős:   Polgármester 

 
 
- 2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében 
a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges 
alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. A költséghatékonyság határozza meg 
alapjaiban a 2014. évi büdzsét, mely a kiadások ésszerű csökkentése mellett a 
bevételek maximalizálását tartja szem előtt. A feszesnek ígérkező költségvetést a 
törvényi szabályozás változásai miatt nem lehet hiánnyal tervezni.  
 
Ezt követően részletesen ismerteti Szendrő Város Önkormányzatának 2014.évi 
koncepciójával kapcsolatos előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Hozzászólások  

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 
 
Az eddigi gyakorlat szerint, a költségvetési koncepciót adott év novemberében 
készítették el. Akkor is nehézséget okozott az elkészítése, hiszen abban az 
időszakban sem volt még országos költségvetési törvény, nem ismerték a 
bevételeket.  Ehhez képest most év elején kell költségvetési koncepciót alkotni a 
következő évre, amikor még kevesebb információval rendelkeznek a 2014-es évről.  
Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a bevételi forrásokat egyelőre összeg nélkül, 
amire 2014. évben számíthat az önkormányzat, illetve tartalmazza  azokat a célokat, 
melyeket mindenféleképpen szükséges teljesíteni és fenntartani a következő évben 
ahhoz, hogy működni tudjon  az önkormányzat. 
Hangsúlyozza, hogy a 2013. évi önkormányzati bevételek maximalizálása 
adóbevételekkel, illetve az önkormányzat által végzett vállalkozási tevékenységből 
származó bevételekkel történő növelése elengedhetetlen a 2014. év 
költségvetésének megalapozásához. Szintén kiemelt cél a pályázati lehetőségek 
kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében. Továbbá 
törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására illetve 
realizálására. Fokozottan figyelmet kell fordítani az adók behajtására, hogy a 
befizetések teljesüljenek.  
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Mindezek alapján látható, hogy egyelőre nagyon tág határok közötti, a bevételek, 
kiadások valamint a költségvetési hiány számok nélküli költségvetési koncepció 
elkészítése lehetséges egyelőre. 
Az elhangzottak alapján a Pénzügyi Bizottság javasolja a 2014. évi költségvetési 
koncepció előterjesztett formában történő elfogadását a képviselő-testület számára. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Mint már említette, a 2014. évi költségvetési koncepció egy terv egyelőre, a 
fenntarthatóság és a működés zökkenőmentes folytatása az, melyet be lehet ebbe a 
koncepcióba építeni, a számok tükrében 2013. év végén várható ennek 
megvalósítása.  
Kéri a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot.  
 

Határozati javaslat 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének …… határozata 
 

 
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció. 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2014. évre 
szóló költségvetési koncepcióját és azt az elhangzottak figyelembevételével 
elfogadja.  

 
A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során a következő feladatok 
elvégzését tartja szükségesnek. 
 
1./ A költségvetés készítése során biztosítani kell: 
- az előző évek kötelezettség vállalásának fedezetét 
- a főállású dolgozók illetményét és azok járulékait (bérnövekedés nem 

tervezhető) 
- az önkormányzati létesítmények működési feltételeit 
- az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások fedezetét 
- a törvény előírásokból fakadó pénzügyi kötelezettségeket 
 
 
Kiemelten kell kezelni 2014. évben is a közfoglalkoztatást. 
 
2./ A Képviselőtestület 2014. évre új helyi adónem bevezetését nem tervezi és 
a kommunális adó mértékét sem emeli. 
 
3./ Felhalmozási kiadások: Új beruházás csak pályázati támogatással 
indítható. Szükség esetén tervezni kell az áthúzódó beruházások pénzügyi 
fedezetét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Módosító javaslat nem volt. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot. 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (V.02.) 
határozata 
 

 
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2014. évre 
szóló költségvetési koncepcióját és azt az elhangzottak figyelembevételével 
elfogadja.  

 
A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során a következő feladatok 
elvégzését tartja szükségesnek. 
 
1./ A költségvetés készítése során biztosítani kell: 
- az előző évek kötelezettség vállalásának fedezetét 
- a főállású dolgozók illetményét és azok járulékait (bérnövekedés nem 

tervezhető) 
- az önkormányzati létesítmények működési feltételeit 
- az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások fedezetét 
- a törvény előírásokból fakadó pénzügyi kötelezettségeket 
 
 
Kiemelten kell kezelni 2014. évben is a közfoglalkoztatást. 
 
2./ A Képviselőtestület 2014. évre új helyi adónem bevezetését nem tervezi és 
a kommunális adó mértékét sem emeli. 
 
3./ Felhalmozási kiadások: Új beruházás csak pályázati támogatással 
indítható. Szükség esetén tervezni kell az áthúzódó beruházások pénzügyi 
fedezetét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

- A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatásában elmondja, hogy a Városi Szociális Szolgáltató Központnál az 
elmúlt időszakban több ellenőrzést zajlott. Ezen ellenőrzések során megállapítást 
nyert, hogy a korábban megállapított intézményi térítési díjak kiszámítási módját felül 
kell vizsgálnia az intézménynek és a GAMESZ-nek.  
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A felülvizsgálat és az újraszámolás megtörtént., ami alapján elkészült a szociális 
rendelet intézményi térítési díjakra vonatkozó részére módosítási javaslata.  
Részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet. (A rendelet-tervezet  a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólások  
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 
 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság véleménye, hogy a 
térítési díjak bruttó összegben szerepeljenek a rendeletben, mivel az intézmény nem 
jogosult ÁFA visszaigénylésre. Így a Bizottság javasolja a térítési díjak alábbiak 
szerint történő meghatározását:  
 
„ Szociális Szolgáltató Központ 
 

- étkeztetés:  kiszállítás nélkül:   450 Ft  /nap 
 kiszállítással:                            480 Ft /nap 
 

 házi segítségnyújtás:     térítésmentes 
 nappali intézményi ellátás:     térítésmentes 
 étkeztetés: 50.000.- Ft alatti egy főre eső jövedelem: 100.- Ft/nap 

 51.000.- Ft – 100.000.- Ft közötti egy főre eső  
 jövedelem esetén: 50.- Ft/nap 
 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatával módosított rendelet-tervezetet, és kéri 
annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
A módosító javaslatot tartalmazó rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 
egyhangúan megalkotja a 10/2013. (V. 3.) rendeletét a szociális 
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló, többször módosított 
14/2005.(XII.17). rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
- Ebrendészeti bírságról szóló rendelet módosítása 

 
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. 
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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. 
Ismerteti a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet. (A rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hozzászólások  
 
Joó László képviselő 
 
Reméli, hogy az ebrendészeti rendelet meg fogja hozni gyümölcsét és 
következetesen is végre lesz hajtva. Bízik abban is, hogy az emberek tapasztalni 
fogják: valóban csökken a kutyák száma  és ez nem csak egy újabb adó, illetve  az 
önkormányzat is megtesz mindent azért, hogy ez be legyen tartva és a rendelet 
végrehajtásából befolyt összeget a gazdátlan, beoltaltan ebek „kezelésére ” fordítják.  
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Annak érdekében, hogy a képviselőtestület által bevezetett ebrendészeti bírság 
valóban elérje célját és az ebösszeírás teljes körű legyen javasolja, hogy rendeletet a 
képviselőtestület az előterjesztett formában módosítsa. 
 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

egyhangúan megalkotja a 11/2013. (V. 3.) rendeletét az ebrendészeti 
hozzájárulásról szóló 11/2012.(XII.1.) rendelet módosításáról. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

- Megállapodás földhasználati jog létesítéséről 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatásában elmondja, hogy megkeresés történt a Sajó – Bódva völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről,  miszerint a szendrői 
0428/6. helyrajzi számon nyilvántartott hulladéklerakó mellé egy hulladékátrakót 
kívánnak építeni pályázati forrásból. Egy évvel ezelőtt már volt ilyen szándék, de a 
Képviselő-testület akkor azt az álláspontot képviselte, hogy nevezett területtel 
kapcsolatos földhasználati jog - mint vagyoni értékű jog - díjmentes átruházásához 
nem járul hozzá.  
 
Mostani megkeresésében a Társulás ismét kéri a Képviselő-testületet, hogy fontolja 
meg a földhasználati jog átruházását.  
Ismert, miszerint az új hulldékgazdálkodási törvény szerint a következő évtől már 
csak önkormányzati tulajdonú cég végezheti a hulladékelszállítást, ezt a így 
felmerült, hogy az önkormányzat fogja –e használni továbbra is a tulajdonában álló 
szemétszállító autót illetve lesz –e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy ebből 
bevételhez jusson 
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A Társulás képviseletében Boros Béla, az ÉHG Zrt. elnök igazgatója, az előző napi 
Pénzügyi Bizottsági ülésen terjesztette elő ismét a földhasználati jog átruházásával 
kapcsolatos kérést.  
A hulladékátrakó telep tulajdonképpen a bódvaszilasi és a szendrői szemétszállító 
autók által ideszállított hulladékot préselné össze és kerülnek egy-két naponta 
elszállításra. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a hulladékprés telepítése milyen 
bűz- és zajártalommal járhat a városnak, erre a Társulás képviselője kihangsúlyozta, 
hogy elég szigorú környezetvédelmi szabályai vannak erre vonatkozóan, így 
valószínűleg ez nem lesz érezhető.  Továbbá ígérete tett  a létesítendő 
hulladékátrakó telep körüli védősáv kialakítására, amely munkálatokat a szendrői 
GAMESZ –szel végeztetnének el.  
 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérést, és az az álláspont fogalmazódott meg, hogy 
a földhasználati jog átruházása mindenképpen díj megfizetése ellenében történjen.  
A végső javaslat pedig az, hogy a földhasználati joga átruházásához abban az 
esetben járuljon hozzá az önkormányzat, amennyiben a Társulás szerződésben 
garantálja, hogy a következő évtől is az önkormányzat üzemeltetheti a 
hulladékszállító autó működtetését, és ha a jövőben ezt felmondanák, a 
földhasználati jogot az önkormányzat visszavonja.  
Kéri a képviselő-testület véleményét a tárgyal kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 
 
A Polgármester Úr által elmondottakat kiegészíti annyival, hogy a hulladékátrakó 
állomás működtetésének technológiája alapvetően zárt, elméletileg és bízik abban, 
hogy gyakorlatilag sem kell zaj- vagy bűzterhelésre számítani abban a környezetben.  
Fenntartásai vannak magának és a bizottság tagjainak is azzal kapcsolatban, hogy jó 
döntés lenne-e a földhasználati jog átruházása. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy 
Sajó – Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak- a 
pályázónak – Szendrő Város Önkormányzata is tagja, nem biztos, hogy jó ha teljes 
mértékben elzárkóznak a földhasználati jog átruházásától, viszont ellenszolgáltatás 
nélkül sem kellene átadni. Ennek megoldására született a már ismertetett bizottsági  
javaslat, mely szerint az önkormányzat akkor járuljon hozzá a használati jog 
átruházásához, amennyiben a meglévő hulladékszállító gépjárművet  a Társulás – 
mely várhatóan e tevékenység ellátására fog alakulni -  tovább foglalkoztatja. 
 
Paszternák János képviselő 
 
Kérdezi, hogy pontosan hol lenne ez a hulladékátrakó?   
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 
 
A meglévő hulladékudvar mellett közvetlenül.  
 
Paszternák János képviselő 
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Azzal a feltétellel javasolja a földhasználati jog átruházását, ha a leendő 
hulladékátrakó eltakarására az ígért erdősáv valóban kialakításra kerül.  
 
Joó László képviselő 
 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen a Sajó – Bódva völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás képviseletében megjelent Boros Béla őt 
magát nem tudta teljesen meggyőzni arról, hogy a hulladékátrakó létesítése 
Szendrőnek mennyire előnyös. Egyébként örül minden olyan fejlesztésnek, mely a 
városban megvalósul és esetleg munkát ad a lakosságnak, azonban jelen esetben 
csupán 1-2 főt tudnának foglalkoztatni, de nem is ez a probléma. Felvetődtek a 
különböző zaj- és bűz okozta ártalom is, de ha a szabályokat betartva épül fel, akkor 
valószínűleg ezzel nem lesz gond. Viszont ragaszkodik ahhoz a javaslathoz, hogy a 
területet ne adják át térítésmentesen használatra -  az önkormányzat hulladékszállító 
gépjárművének továbbfoglalkoztatását jó ötletnek tartja.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Véleménye szerint az ÉHG Zrt. elnök igazgatója is kellemetlen helyzetben volt 
kisség, hiszen nehéz úgy ígéretet tenni, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény 
értelmében a feladatot a jövőben nem ők látják el és ugyanakkor még nincs új 
szolgáltató. Nyilván ezért kerülne kikötésre, hogy az új szolgáltatónak a 
földhasználati jogért cserében foglalkoztatnia kell a szendrői hulladékszállító autót. A 
zaj és egyéb ártalmaktól való félelmekkel kapcsolatosan megemlít más példákat, 
ahol egy ilyen telephely nem okoz gondot. Továbbá ígéretet kapott arra vonatozóan, 
hogy a tervezett telep előtti területen - ahol jelenleg nagymennyiségű építési 
törmelék van elhelyezve –  és a Csáky István téren található törmeléket elszállítják. 
Mindezek alapján úgy gondolja, hogy több olyan hozadéka is látszik ennek a 
megállapodásnak, mely kedvező a városnak, még ha nem is kifejezetten bérleti díjat 
kapnak érte.  
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (V.02.) 
határozata 

 
 
Tárgy: Megállapodás földhasználati jog létesítéséről 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sajó – Bódva 
völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről 
érkezett földhasználati jog létesítésére irányuló megállapodás tervezetet az  
a lább i  fe l té te l le l  fogad ja  e l :   
 
Képviselőtestület az érintett, Szendrő 0428/6. hrsz. alatt nyilvántartott, 4181 
m2 területű külterületi ingatlanra vonatkozó földhasználati jog - mint vagyoni 
értékű jog - díjmentes átruházásához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a 
hulladékszállítási tevékenység ellátásáért felelős, a későbbiekben létrejövő 
szervezet Szendrő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
hulladékszállító gépjármű továbbfoglalkoztatását vállalja.  
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Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a Sajó – 
Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
vezetőjével valamint az ÉHG Zrt. vezetőjével folytasson tárgyalást. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – térfigyelő 

rendszer kiépítése Szendrőben  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy - az előző évhez hasonlóan  - a 8/2013. 
(III.29.) BM rendelet lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. A pályázat keretén belül Szendrő 
városában térfigyelő rendszer kialakítása valósulhat meg, 8 db kamerával.  
A vezetékes hálózattal gazdaságosan kiépíthető a rendszer a kis távolságok miatt. A 
képek jó minőségének megtartása végett fix kamerák kerülnének telepítésre. A 
kamerák kedvező körülmények között rendszám leolvasására képesek, 
részletgazdag képet nyújtanak. A kamerák alkalmasak éjszakai felvétel készítésére 
is megfelelő fényviszonyok mellett (közvilágítás). A központi egység 8 kamera 
képének fogadására és feldolgozására képes cél hardver eszköz. A kamerák és 
egyéb eszközök tápellátását a legtöbb esetben a meglévő ÉMÁSZ oszlopon található 
kisfeszültségű hálózat biztosítja. A teljes rendszer rádiós átvitellel valósulhat meg, 
melynek átjátszója a rendőrőrsre helyezhető el.  
A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy hazánk társadalmi, gazdasági 
állapotaira tekintettel megnőtt a garázda magatartások száma és az uzsora jellegű 
tevékenység, különös tekintettel a különböző szociális ellátások folyósításának 
időpontjában. A kamerarendszer kiépítése prevenciós jelleggel biztosíthatja ezen 
cselekmények településközpontból való kiszorulását, ideális esetben megszűnését. A 
különböző uniós és hazai forrású fejlesztések révén létrejött ingatlanfejlesztések 
kapcsán biztosítható az állagmegóvás a településen. A letelepített kamerarendszer 
jelentősen megnöveli a polgárőrség hatékonyságát. A hatékonyság növelése 
kapcsán a polgárőrök eljuthatnak olyan egyéb belterületi részekre is, melyekre 
korábban időhiány miatt nem volt kapacitás. A cél a településen élők 
közbiztonságának megteremtése, nyugodt lakókörnyezet kialakítása, az idősek és 
gyermekek védelme.  
Ez a pályázat 2012. évben is benyújtásra került, azonban akkor nem nyert 
támogatást.  
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a  
8/2013 (III. 29.) BM rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
Pályázat címe:   Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések  
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megvalósítása – térfigyelő rendszer kiépítése Szendrőben 
 
Pályázat költségvetése:   11.029.437.- forint 
Támogatási igény:    9.926. 493.- forint 
Szükséges önerő:    1.102.944.- forint  
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 
2013. évi költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a  
polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2013. május  2. 
Felelős: polgármester 
 

Módosító javaslat nem volt.  
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot. 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (V.02.) 
határozata 

 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a  
8/2013 (III. 29.) BM rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
Pályázat címe:   Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések  

megvalósítása – térfigyelő rendszer kiépítése Szendrőben 
 
Pályázat költségvetése:   11.029.437.- forint 
Támogatási igény:    9.926. 493.- forint 
Szükséges önerő:    1.102.944.- forint  
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 
2013. évi költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a  
polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2013. május  2. 
Felelős: polgármester 

 
- Szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Részletesen ismerteti a Borsod –Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala által küldött tájékoztató levelét. (A levél másolata a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet értelmében a települési önkormányzat jegyzője a 
gyermekjóléti szolgálat közreműködésével 2013. május 10-ig méri fel az igényeket. 
Az elmúlt évben átlagosan 730 gyermek részesült ebben a támogatásban naponta.  
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A képviselő-testület egyhangúan úgy foglal állást, hogy az igényt be kell nyújtani, 
annál is inkább mert a támogatás 100 %-os, önerőt nem igényel.  
 

- Polgárőrség támogatása  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Ismert, hogy Szendrő Város Polgárőrszervezete több alkalommal fordult a képviselő-
testülethez azzal a kéréssel, hogy számukra biztosítsanak egy alkalmas helyiséget, 
ahol szolgálatukat elláthatják. A képviselő-testület mindannyiszor ígéretet tett arra, 
hogy megfelelő helyiség felszabadulásakor teljesítik a kérést.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szendrő Rákóczi utca 18. szám alatti 
irodahelyiség megüresedett és ennek a helyiségnek a polgárőrség számára történő 
térítésmentes használatba adásával, a rezsiköltségek átvállalásával, természetbeni 
támogatásként, teljesíteni tudnák korábbi kérésüket.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Szendrő Város Polgárőrszervezete számára szolgálati helyiség 
biztosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján Szendrő 
Város Polgárőrszervezete számára szolgálati helyiségként 2013. október 31-ig 
térítésmentesen, a helyiség közüzemi díjainak átvállalása mellett biztosítja a 
Szendrő Rákóczi utca 18. szám alatti irodahelyiséget.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

Módosító javaslat nem volt.  
Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot. 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (V.02.) 
határozata 

 
Tárgy: Szendrő Város Polgárőrszervezete számára szolgálati helyiség 
biztosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján Szendrő 
Város Polgárőrszervezete számára szolgálati helyiségként 2013. október 31-ig 
térítésmentesen, a helyiség közüzemi díjainak átvállalása mellett biztosítja a 
Szendrő Rákóczi utca 18. szám alatti irodahelyiséget.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
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H atáridő : értelemszertíen
Felelos: polg ármester

kózérdekíi felvetés

Hudák József képviselo

A hulladékudvar kérdését érintették az elóz javaslatban. Ezzel kapcsolatosan
kívánja felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy oda építési törmeléket autó abroncsot
stb. be lehet vinni díjfizetés nélk l. Ezért arra biztatja a város lakóit, hogy használják
ki ezt a lehetoséget ahelyett, hogy otthon a kert végében vagy rosszabb esetben az
árokba helyeznék el az ilyen jelleg hulladékot.

paszternák János képviselo

Lakossági bejelentés alapján kívánja jelezni, hogy sok panasz van a temet ben
síremlékét készít vállalkozókkal kapcsolatban, ugyanis a síremlékkészítésbol
származó hulladékot, szemetet nem szállítják el maguk után. .

Kéri, hogy amíg a temet használatáról szóló rendelet elkészül, a GAMESZ ta|á\gn
megoldást a probléma kezelésére, akár gy, hogy az érintett vállalkozóktó{ díját

Mivel tobb napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki lstván polgármester az ülést
bezárta.

}
dr.Tomorszki lstván

alpolgármester
lstenes lbol

jegyzó


