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A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 

 
1./Beszámoló Szendrő város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről  
 

Előadó: Soltész András Rendőrkapitány 
 
2./ Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről. 
 

Előadó: Karl Márton Polgárőrség Vezetője 
 
3./ Beszámoló a közművelődési központ feladatellátásáról.   
 

Előadó:  Liptákné Spisák Beáta  Intézményvezető 
 

4. ./ Indítványok, javaslatok.  
 

 Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
 
 
 
1 . /  Nap i rend   
 
Képviselőtestület 1 napirend keretében Szendrő város közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót tárgyalja.  
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket és megköszöni a meghívást és a lehetőséget 
munkájuk bemutatására.  
Utal arra, hogy az írásos beszámolót határidőben a képviselő-testület rendelkezésére 
bocsájtották. A beszámolóval kapcsolatosan megjegyzi, hogy a statisztikai adatok 
vagy a nyomozási eredményességi mutató relatívak, lehetnek azok bármennyire is 
jók, ha a lakosság nem érzi magát biztonságban. Minden körülményt mérlegelve és 
az elöljáróik ellenőrzéseinek eredményeit is figyelembe véve megállapítható, hogy 
mind az edelényi Kapitányság, mind a szendrői Rendőrőrs teljes személyi állománya 
a legmaximálisabbat hozza ki a helyzetből. Ismeri a szendrői adottságokat és ennek 
tudatában kijelentheti, hogy a rendőrőrs kiváló munkát végez. keddenként 
rendszeres vezetői értekezletekkel igyekeznek  felkészülni azokra a helyzetekre, ahol 
rendőri jelenlét fokozottan szükséges. Igyekeznek azonnal reagálni a társadalmi 
jelenségekre, illetve hatékonyan fellépni az új bűncselekmény fajták kialakulására. 
Kiemeli, hogy egyik leghatékonyabb fellépésük volt eddig az „utazó bűnözőknek”, 
akiknek főként idősek estek áldozatul és ún. trükkös lopásokat követtek el a 
sérelmükre. Azok az elkövetői körök,akik ezzel foglalkoztak ismertté váltak a 
rendőrség számára és ha megjelentek e területen, fokozott ellenőrzés alá vonták 
őket. Köszönet illet minden önkormányzatot, hogy az eljuttatott, trükkös lopásról 
szóló szóróanyag terjesztésében segítettek a rendőrségnek és így hozzájárultak 
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ezen bűncselekményfajta visszaszorításában. Megemlíti a polgárőrséget, akiket a 
rendőrség stratégiai szövetségesének tart, hiszen nagyon sokszor kérték a 
segítségüket. Továbbra is kéri Szendrő város vezetésétől, illetve a lakosságtól, hogy 
segítsenek kiszűrni a gyanús, látszólag cél nélkül idelátogatókat és jelezzék azt a 
rendőrségnek, hiszen sok elkövető nem helybeli. 
 
A felmerülő kérdésekre természetesen válaszol. Amennyiben olyan mélységű a 
kérdés, melyet jelen ülésen nem tud megválaszolni, azt utólag írásban megteszi és 
eljuttatja. 
 
Bakó József Rendőrőrs Parancsnok 
 
Köszönti a jelenlévőket. Maga részéről szeretné megköszönni a város vezetésének 
és a lakosságnak is mindenkinek azt a támogatását, mely a Szendrői Rendőrőrs felé 
irányul. Elsődleges feladatuk a közrend és közbiztonság fenntartása a városban, 
melyet önmagában a rendőrség nem tud megoldani. Nagyon fontos a lakosság és a 
társszervek hozzájárulása ehhez a munkához, csak együtt és közösen tudnak 
eredményeket elérni a jövőben is. Ugyan az eredményességi mutatók jók, de a 
legfontosabb, hogy mennyire érzik magukat a lakosok biztonságban. Ígéri, hogy 
mindent elkövetnek a jövőben is annak érdekében, hogy a közrend és a 
közbiztonság elfogadható mértékű legyen Szendrőben. 
 
Hozzászó lás ok   
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság áttekintette a Szendrő város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
szóló beszámolót, melyet nagyon tartalmasnak és széleskörűnek tartanak. Az 
országos tendenciákból indul ki és az Edelényi Rendőrkapitányság vonatkozásában 
bemutatja azt a valóban pozitív képet, amit látnak. Évről évre azt tapasztalják, hogy a 
közbiztonság nem romlik a térségben. Az anyag részletesen foglalkozik Szendrő 
város közrendjének és közbiztonságának helyzetével is. Ugyan egyes területeken 
elkövetett bűncselekmények számában emelkedés tapasztalható, de globálisan 
nézve, a bűncselekmények száma csökken, a felderítések száma nő. Mindez nagyon 
jó munkát feltételez, hiszen amíg az országos híradásokban szörnyű 
bűncselekmények elkövetéséről értesülünk, addig ebben a körzetben egy 
megbízható, stabil közrend, közbiztonság alakult ki és működtethető.  
 
A bizottság is azt az álláspontot képviseli, hogy nem lehet egyetlen szervezettől 
elvárni, hogy a közbiztonságot fenntartsa. A rendőrség biztos alapot teremt, hogy a 
polgárőrséggel kiegészülve és lakossági közreműködéssel ez az állapot 
megmaradjon. Mindemellett kiemelten fontos a bűncselekmények megelőzése, ezért 
szeretnék, ha továbbra is az oktatási intézményekben preventív tevékenység 
folyhatna bűnmegelőzés, baleset megelőzés tekintetében, osztályfőnöki órák, vagy 
más rendezvények, versenyek keretében, hiszen nagyon fontos a felnövekvő 
nemzedék rendre szoktatása, mely nehéz feladat, de közös erővel sikerülhet. 
 
Egyébként úgy az Edelényi Rendőrkapitányság, mint a szendrői Rendőrőrs  minden 
dolgozójának eredményes jó munkát kíván.  
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A Humánpolitikai Bizottság Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
Paszternák János képviselő 
 
Örömmel olvasta a beszámolóban, hogy nagy figyelmet fordítanak a fiatalkorúak által 
elkövetett bűncselekményekre. 
Érdeklődik, hogy a Belügyminisztérium által kitűzött célnak, miszerint növelné az 
iskolákban a rendőri jelenlétet, Szendrőben lesz –e hatása. Továbbá kéri, hogy a 
gyalogos rendőrök nagyobb óraszámban legyenek jelen a városban, ha lehetséges. 
 
A beszámolót jónak tartja és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
A fiatalkorúak bűncselekmény elkövetésének megelőzését nagyon fontosnak tartják 
és szándékukban is állt ezt a beszámolóban is kidomborítani. Az iskolarendőr és 
egyéb ilyen programokra nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen a jövő nemzedékét kell 
felnevelni. Ezt erejükhöz mérten, sőt időnként még azon is túl végzik. Jelenlegi 
információi szerint döntés született a nyugállományban álló rendőrtisztek 
visszatoborzásáról preventív feladatok végrehajtására. Jelenleg 20 főről tud a 
megyében, akik visszatérnek senior állományba és bekapcsolódnak ebbe a 
tevékenységbe. 
 
A gyalogos rendőrszolgálat bővítésével kapcsolatosan elmondja, hogy a kapitányság 
létszámhelyzetével kell gazdálkodni. A Szendrői Rendőrőrshöz 15 település tartozik, 
ahol ciklusonként 2-3 rendőrnek kell szolgálatot ellátni. A szolgálati időn belül 
szigorúan be van osztva, hogy adott napon és időben hol kell gyalogos rendőrnek a 
szolgálatot teljesíteni. Ez az időszak eshet éjszakára is, így nem mindig látható a 
jelenlét.  
Kiemeli az idén februárban indult tevékenység irányítási központ feladatának 
lényegét, mellyel egy időben megszűntek az egyes őrsökön az ügyeletesek és egy 
központból irányítják és felügyelik az adott napon szolgálatban lévő járőröket. 
Bejelentés esetén ebből a központból küldik a helyszínre a legközelebb eső szabad 
egységet. A rendszer jól működik, véleménye szerint bevált.  
 
Joó László képviselő 
 
Hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
Joó László képviselő úr sok olyan problémát felsorolt, mely a rendőrségen túlmutat, 
azonban van igaza a felsorolt dolgokkal kapcsolatban. Az elkövetésekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy csak a 2012. évi befejezett ügyeiről van lehetősége 
beszámolni, a folyamatban lévő ügyekről nem. Más rendőrkapitányságok ügyeiről 
nem számolhat be, de azt elmondhatja, hogy az Edelényi Rendőrkapitányság nagy 
eredményeket ért el a gyorsított bírósági eljárásban a szabálysértési őrizetbe vételek 
alkalmazásával. Megyei szinten az előállított személyek számának tekintetében a 
harmadik helyen állnak. A Belügyminiszter Úr és az Országos Rendőrfőkapitány is 
kiemelt ügyként kezeli a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését és ezen 
belül is a tulajdon elleni szabálysértések felderítésére nagyon nagy hangsúlyt 
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fektetnek. Az Edelényi Rendőrkapitányság a tulajdon elleni szabálysértések 
feldolgozásában 80 százalékos eredményességgel dolgozik, tehát ezekben az 
ügyekben a bíróság hathatósan el tud járni. Az ismeretlen tettesek felderítésére 
vonatkozó mutató is magas megyei szinten, közel 60 százalék. A falopással 
kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a rendőrségen kívül magának a 
tulajdonosnak is tennie kell tulajdonának védelme érdekében – természetesen tudja, 
hogy egy erdőtulajdonos esetében ez nem egyszerű.  A rendőrség ez ügyben is- 
lehetőségeihez mérten – megteszi, amit megtehet.  
 
Úgy gondolja, hogy a rendőrségi beszámolóhoz kapcsolódóan megadta válaszait, a 
Képviselő Úr törvényalkotásra vonatkozó hozzászólását nem kívánja véleményezni. 
További, a napirenddel kapcsolatos kérdések esetén szívesen válaszol a feltett 
kérdésekre.  
 
Joó László képviselő 
 
Hangsúlyozza, hogy nyilván nem a rendőrséget akarta hozzászólásában bírálni. 
Sajnos a törvényalkotók olyan lehetőségeket nyitnak azoknak, akik nem a 
tisztességes úton akarnak járni, illetve azokat büntetik, akik ezeket az embereket 
akarják tisztességes útra terelni.  
 
Bakó József Rendőrőrs Parancsnok 
 
A Szendrői Rendőrőrs területe 257 km2, ezért anélkül, hogy a lakosság vagy a 
társszervek feléjük jelzéseket ne tenne, nem tudják megőrizni a szóban forgó és 
ahhoz hasonló területeket. Az említett erdőrész tulajdonosa konkrétan a Magyar 
Állam, így ebben az esetben elengedhetetlen a lakosság segítsége, hiszen épp 
abban az időpontban, amikor ott tulajdon elleni cselekményeket valósítanak meg, a 
rendőrség feltétlenül jelen. 
Az iskolai hiányzással kapcsolatos észrevételre reagálva elmondja, hogy a 
beszámoló a bűncselekményekre vonatkozóan tartalmaz adatokat. A hiányzással 
kapcsolatos ügyek az iskola, a gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság 
intézkedéseinek eredménytelensége esetén kerülnek csak a rendőrség elé. 
Számukra az adatok alapján valóban úgy tűnik, hogy kevesebb ilyen ügy van.  
 
Hudák József alpolgármester 
 
Szeretné megköszönni a Szendrői Rendőrőrs minden egyes tagjának az elmúlt 
évben végzett munkáját. Továbbá köszöni a Kapitány Úrnak, hogy a tevékenységük 
statisztikai alapú bemutatása helyett a gyakorlati munkát mutatták be és a területen 
élő emberek biztonságérzetét tartják szem előtt. Annál is inkább, mert a statisztika 
egy komoly terület, de sokféleképpen meg lehet közelíteni, sokféle mutatót, 
eredményt ki lehet hozni. Ezzel szemben nagyot változott a gondolkodásmódjuk, 
amit nagyon pozitívnak értékel.   
Az említett erdőterülettel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az tulajdonképpen Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet tulajdona és fáj sokaknak, hogy folyamatosan fogynak a 
fák. Fontosnak tartja megjegyezni azt is, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a 
járőrök  nem igazoltatják olyan gyakran a lakosságot, hanem tényleg csak azokat, 
akiknél valami gyanúsít észlelnek, így ma már valóban együtt él a város a 
rendőrökkel és a rendőrőrssel.  
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Jósvay István képviselő 
 
Először a hozzászólásokhoz kapcsolódva elmondja, egyetért azzal, hogy a 
rendőrség hatékonysága sokszor nem csak rajtuk múlik, hanem a lakosság 
aktivitásán is. Ezt megerősíti és egyúttal azzal a kéréssel és bátorítással fordul a 
város lakói felé, hogy lakossági szinten igyekezzenek segíteni a bűncselekmények 
felderítését. 
Tapasztalata, hogy a szendrői közbiztonság jónak mondható, ami pozitív dolog, 
amiért dolgozni kellett és mindenképpen dicséretet érdemel. 
A beszámolóval kapcsolatosan három kérdés fogalmazódott meg benne. 
Örömmel látta, hogy megújult a rendőrőrs gépjármű parkja. Kérdezi, hogy ezek a 
szolgálati járművek véglegesen maradnak –e a városban, illetve a tulajdonukban 
lévő motorkerékpárok szolgálatban helyezésével kapcsolatban milyen tervek vannak. 
Másik kérdése, hogy az ún. uzsorás bűncselekmények visszaszorításával 
kapcsolatosan van –e információja vagy tapasztalata a rendőrségnek?  Végül 
érdeklődik, hogy a korábban gyakran előforduló megyei készenléti járőrök jelen 
lesznek –e időnként még a városban, vagy esetleg ennek a programnak vége van? 
 
Soltész András Rendőrkapitányság vezetője 
 
A szolgálati gépjárművek biztosításának módja megváltozott, korábban lízingelték 
ezeket az autókat, jelenlegi autók már a rendőrség tulajdonát képezik és hosszú 
távra terveznek velük. A motorkerékpárok szolgálatba helyezésével kapcsolatosan 
Polgármester úrral már folytattak megbeszéléseket, az ügy folyamatban van. Az 
uzsorával kapcsolatosan elmondja, hogy a beszámolóban a 2012. évben befejezett 
bűncselekményekről szabad beszámolnia, a folyamatban lévő ügyekről nem adhat 
tájékoztatást. A megyei készenléti járőrök irányítását másik szerv végzi, Szendrőbe  
csak akkor jönnek, ha a parancsnokuk  megerősítő erőként ide vezényli őket. Ha 
nem jönnek, az azt jelenti, hogy ebből a körzetből nem mennek negatív információk, 
mely a jelenlétüket indokolnák. Természetesen mindig örül annak, ha megjelennek a 
környéken.  
 
Kalász László iskola igazgatója 
 
Az igazolatlan hiányzásokra visszautalva megjegyzi, hogy azok száma 2011. évet 
alapul véve 2012. évben nagymértékben csökkent. 
 
Rescsánszki Béláné Óvodavezető 
 
Megragadja az alkalmat, hogy a saját és intézménye dolgozói nevében megköszönje 
az Edelényi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztály szakembereinek, 
hogy egy tartalmas és színvonalas szakmai napot rendezhettek meg az óvodában. 
Továbbra is számít segítségükre és a jó együttműködés reményében kíván 
mindannyiuknak jó munkát! 
 
Karl Márton Polgárőrség vezetője 
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Köszöni a munkát amit a Kapitánysággal és a Rendőrőrssel végeznek a közös 
szolgálatszervezésen keresztül a  közbiztonság érdekében. Úgy gondolja, hogy  
mindez a város javát szolgálja. 
 
Tomorszki István polgármester 

 
Aki az elmúlt időszakban figyelte Szendrő város működését, az láthatta, hogy mindig 
jó kapcsolat volt a rendőrség és az önkormányzat, illetve az intézmények között. Az 
elmúlt időszakban sok jelzőrendszeri megbeszélésen vett részt, ahol Őrsparancsnok 
úr is ott volt. 
Többször is elhangzott, hogy a bűnmegelőzés közös feladat. Ebben az 
önkormányzat saját lehetőségeihez mérten igyekszik részt venni. A közelmúltban 
adott be az önkormányzat térfigyelő kamerarendszer kialakítására pályázatot, 
amennyiben támogatást nyer, megvalósulhat a Szendrő négy fő közlekedési 
útvonalának valamint központi helyeinek megfigyelése. Szóba kerültek a 
motorkerékpárok, melyek műszaki állapotának felülvizsgálata, illetve az 
üzemanyaggal történő ellátása szükséges.  
 
Az elhangzott vélemények és hozzászólásokhoz csatlakozva maga részéről is 
szeretné megköszönni a rendőrség munkáját és reméli hogy a jövőben is megmarad 
az önkormányzat és a rendőrkapitányság  illetve a rendőrőrs között. 
 
Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 2012. évi helyzetéről készült 
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
Képviselő-testület 7 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (V.29.) 
határozata 
 
  Tárgy: Beszámoló Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 
    2012. évi  helyzetéről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 2012. évi helyzetéről 

szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  
 
 
Tomorszki István polgármester felkéri a rendőrség képviseletében meghívott 
vendégeket a testület ülésen történő további részvételre. 
 
 
2 . /  Nap i rend   
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében Szendrő Város Polgárőr Szervezetének 
2012. évi munkájáról készült tájékoztatóját tárgyalja. 
 
Karl Márton Polgárőrség vezetője  
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Elmondja, hogy tájékoztatóját a képviselő-testület rendelkezésére bocsátotta, azt 
kiegészíteni nem kívánja, azonban a Humánpolitikai Bizottság ülésén merült fel egy 
kérés, melyre reagálni kíván. 
Kalász László bizottság elnöke és egyben az általános iskola igazgatója fordult a 
Polgárőrség felé, hogy az iskola területén található műfüves multifunkciós sportpálya 
megóvása érdekében kéri a segítségüket. A képviselő-testületnek kellene valamilyen 
megoldást találni, hogy a sportolni vágyók normális keretek között használni tudják 
azt a pályát.  
 
Hozzászó lás ok   
 
Kalász László általános iskola igazgatója 
 
Először a Polgárőrség vezetője által felvetett javaslatához kíván hozzászólni. Maga is 
fontosnak tartja a felvetést, hiszen lényegében az említett műfüves pályának is azt a 
célt kellene szolgálni, hogy ott a lakosság tudjon sportolni. Véleménye szerint attól 
függetlenül, hogy a nagy sportpálya is rendelkezésre áll, mindenki a műfüves pályára 
akar menni. A korrekt használatának egyetlen módjaként azt látná, ha állandó 
őrzését tudnák biztosítani és esetleg bérleti díj ellenében lenne lehetőség a 
használatára. Tehát a felvetést azzal toldaná meg, hogy mivel a pálya a város 
tulajdona, az önkormányzatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együtt 
kellene biztosítani a terület állandó őrzését. Hozzáteszi, tudomásul veszi, hogy sem a 
településőröknek, sem a polgárőröknek, sem a rendőrségnek nincs arra kapacitása, 
hogy azt őrizze. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság tárgyalta és áttekintette a polgárőrség 2012. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót, melyet tartalmában jónak és korrektnek tart, tartalmazza, hogy a 
szendrői polgárőrszervezet milyen módon valósítja meg az országos törekvéseket. 
Megállapítható, hogy a helyi szervezet az Országos Polgárőr Szövetség 2012. évi 
mérföldkövet jelentő rendelkezéseit megfelelően átvezette a helyi működésére. A 
tájékoztató tartalmazza a megyei szervezetben ellátott feladatokat, és újdonság, 
hogy a polgárőr szervezet vezetője a megyei karitatív bizottság vezetőjeként a 
környezetvédelem és karitatív célú munkában is részt vesz és sokat tud segíteni a 
hátrányos helyzetű térségben.  
A bizottság pozitívnak tartja, hogy a tájékoztatóban jelentkezik az is most már, hogy 
mennyi órát töltöttek szolgálatban a város polgárőrei, képet kaphatnak a szervezet 
problémáiról, anyagi források hiányáról és a jövőbeni terveikről az együttműködés 
tekintetében. Kiemeli az „ Egy iskola-egy polgárőr ” mozgalom újabb szakaszának 
kezdetét, miszerint 3 éves terv alapján indul a munka az iskolában. A bizottság arra a 
megállapításra jutott, hogy a közrend és közbiztonság védelme valóban akkor 
működhet hatékonyan ha ezek a szervezetek a lakossággal együtt összefognak.  
 
Fontosnak tartja, hogy a tájékoztató utolsó mondatában kiemelik, nem az 
önkormányzatért, intézményekért hanem az emberekért vannak jelen a városban, 
hanem az emberekért és idézve: „A többi csak duma”. Ezt a megjegyzést a bizottság 
nem tudja értelmezni - ezek szerint a tájékoztató többi részét el sem kellett volna 
olvasni. Összességében javasolja a képviselő-testület számára Szendrő Város 
Polgárőr Szervezetének 2012. évi munkájáról készült tájékoztató tudomásul vételét.  
 



9 

 

Bakó József Rendőrős Parancsnok 
 
Köszöni a polgárőrség elmúlt éves munkáját, hiszen sokszor számíthattak rájuk a 
rendezvények biztosításánál. Itt megemlíti, hogy szándékos koncepció 
eredményeként „épült le” a rendőrség a helyi rendezvényekről, ugyanis nem 
szerették volna, hogy a lakosság úgy érezze, a rendőrség rátelepszik ezekre. Elérték 
azt, hogy a helyi lakosokból szerveződött polgárőrökkel is lehet rendezvényt 
biztosítani, természetesen amellett, hogy ha a rendőrségre szükség van, nagyobb 
létszámban is meg tud jelenni.  
Sok sikert kíván a jövőre nézve és köszöni az eddigi munkát. 
 
Tomorszki István polgármester 

 
Mivel a polgárőrség civil szervezet- ingyen vállalják a munkát – mindenképp 
köszönet illeti a tagokat.  Jelen tájékoztató –az elmúlt évek tájékoztatóihoz hasonlítva 
– tartalmi szempontból pozitív változás tapasztalható. Külön örül annak, hogy új 
szolgálatvezető parancsnok van a polgárőrségnél, aki mellesleg rendőri állományból 
került át. Amennyiben az önkormányzatnak lehetősége lesz rá, továbbra is igyekszik 
támogatni a munkájukat.  
 
Paszternák János képviselő 
 
Az új szolgálatvezető megjelenése pozitívan hatott, új gyakorlatok kerültek 
bevezetésre, pl. postaládákba bedobott cédulákon jelzik, hogy arra jártak és ez a 
lakosság biztonság érzetét növeli.  
 
Joó László képviselő 
 
Csatlakozva az előtte szólóhoz jelzi, hogy felé is pozitív vélemények jutottak el a 
lakosságtól, miszerint örülnek az újabb tevékenységnek. Az iskola műfüves 
sportpályájának és egyéb létesítményeinek használatával kapcsolatosan véleménye, 
hogy azok elsősorban az iskola számára épültek és ezt el kell fogadni. Azt 
természetesen nem ellenzi, hogy szervezett keretek között mások is használhassák. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Véleménye szerint a sportpálya használatával kapcsolatosan bizonyára vannak a 
tankerületnek is elképzelései, ezért ezt a kérdést most nem tudják lezárni.  
 
Az elhangzottak alapján javasolja a polgárőrség 2012. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató tudomásul vételét a képviselő-testület számára. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (V.29.) 
határozata 
 
  Tárgy: Tájékoztató a polgárőrség tevékenységéről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
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a szendrői polgárőrség tevékenységéről előterjesztett tájékoztatót 
megtárgyalta.  

 
A szendrői polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató nem mutatja be a 
szakmai tevékenységet, ennek ellenére a képviselőtestület a 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 
Az 1./ napirendhez meghívott vendégek távoztak az ülésteremből. 
 
 
3./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület a 3. napirend keretében a Közművelődési központ munkájáról 
szóló beszámolót tárgyalja  
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ vezetője 
 
Intézményük minden év májusától a következő év májusáig terjedő időszakról 
számol be  a képviselő-testületnek. 2013. évből néhány hónap telt még csak el, 
azonban ez az időszak egyrészt nehezen és drasztikus módon indult, hiszen tavaly 
novemberétől bizonytalanságban éltek. Ennek oka az intézmény működéséhez 
kapcsolódó finanszírozási háttér. A kulturális tevékenységre biztosított állami norma, 
mely feladatfinanszírozássá fog átalakulni, olyan mértékben lecsökkent, hogy 
bizonytalanná tette az intézmény működését. A mozgókönyvtári tevékenység megyei 
könyvtárhoz történő átirányításával az intézmény működésének finanszírozása  
negyedére csökkent. Emiatt nehezen tudtak költségvetést tervezni és munkatervet 
összeállítani erre az évre, de végül sikerült kompromisszumos megoldást találni, 
mely biztosítja az intézmény létjogosultságát és működését is. Bízik abban, hogy a 
tervezett bevételi forrásokat ki tudják használni, hiszen több pályázatot igyekezett az 
intézmény igénybe venni. A rendezvényekből – tekintettel arra, hogy művelődési ház 
híján szabadtéri programok vannak - sajnos bevételt nem tudnak biztosítani, a 
megyei könyvtárral mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátásra kötött megállapodás 
az egyetlen biztos pont, mely az intézmény finanszírozását megerősíti.  
Reméli, hogy azokat a feladatokat, melyeket eddig biztosítottak, ezután is megfelelő 
színvonalon fogják tudni ellátni.  
 
Megragadja az alkalmat, és ezúton is tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a szendrői 
Százszorszép Majorett Csoport május 18-án vett részt a magyar bajnokságon, 
ahol27 település részvételével, 5 kategóriában, 7 koreográfiával  szerepeltek és értek 
el kiemelkedő helyezéseket, melynek eredményeként a csoport továbbra is magyar 
bajnoki címvédő és így az európai bajnokságon képviselhetik az országot. 
 
Hozzászó lás ok   
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság tárgyalta a beszámolót és véleménye szerint az színvonalas és 
tartalmában széles körűen bemutatja azt a munkát, ami az intézményben folyik. 
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Megállapítható, hogy kis létszámmal hatékony munkát végeznek nemcsak a 
könyvtári, hanem az egyre bővülő múzeumi feladatok ellátásával. Remélik, hogy a 
bizonytalanságok rendeződnek és a megszokott színvonalon zajlik tovább a munka.  
A bizottság egy dolgot kiemelt, mégpedig, hogy  a História völgy keretében 
megnyitott látnivalók belépő díjai elég magasak, nagyon visszaesik a forgalom. A 600 
Ft-os belépőjegy ára vetekszik akár az egri vár belépődíjával, ezért érdemes lenne 
megfontolni ezek csökkentését, amennyiben a pályázatban foglalt vállalások 
engedik.  A bizottság szintén kiemelte, hogy jelentős - kisebb nagyobb volumenű -  
pályázati fejlesztések valósulnak meg. 
 
Mindent összevetve a Humánpolitikai Bizottság gratulál a Közművelődési Központ és 
Könyvtár minden munkatársának és további jó munkát kívánnak, a beszámolót a 
képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Polgárőrség vezetője 
 
Véleménye szerint, ha nincs a városnak egy művelődési központja, akkor az időjárás 
el tud rontani bármilyen rendezvényt. Mindamellett, hogy gratulál ahhoz, amit ki 
tudnak hozni a kevés finanszírozásból. Csatlakozva a Humánpolitikai Bizottság 
véleményéhez, szerinte is túlzó a 600 Ft-os belépőjegy pl. egy kilátó toronyba, ha 
nincs körülötte egyéb attrakció. Továbbá megjegyzi, hogy vannak olyan felújított 
épületek, melyeket az adott intézmény nem fog tudni saját maga fenntartani egy 
bizonyos idő után, ezért érdemes lenne azon is gondolkozni, hogy a későbbiekben 
ezek milyen funkciót tölthetnének be. Mindezt gondolatébresztőnek szánta.  
 
Jósvay István képviselő, a Szendrői Várbarátok Egyesületének elnöke 
 
A Felső-vár kilátója felépülésével új kiállító helyet kapott a Közművelődési Központ. 
Azonban a Felső-magyarországi várak belépőjegyeinek árait ismerve a szendrői 
kilátó belépőjegye valóban irreális, bár ez pályázati adottság. Ugyanakkor törekedni 
kellene arra, hogy ott valami mást is ki tudjanak alakítani, hiszen a torony pince része 
erre alkalmas. A Szendrői Várbarátok Egyesülete az elkészült Bebek –ágyút a torony 
pincéjébe helyezte el és bízik abban, hogy az képes megvédeni magát és ott is fog 
maradni. Az Egyesület további tervei között szerepel - a LEADER tradicionális 
eszközfejlesztésén belül – valamilyen attraktív eszköz beszerzése. Javaslatként 
felveti a Nemzeti Múzeum megkeresését annak érdekében, hogy az ott található 
szendrői leletek közül valamilyen állandó kiállítást létesíthessenek.  
 
Véleményét a beszámolóról már bizottsági ülésen is elmondta. E szerint az 
intézmény kevés pénzből próbál jól gazdálkodni és úgy gondolja, ez sikerült is. 
Ehhez kíván mindannyiuknak további erőt és kitartást.  
A nyilvánosságot kihasználva, kéri a tisztelt lakosságot, hogy ötleteikkel járuljanak 
hozzá, hogy a kilátó torony nagyobb élményt nyújtson a látogatóknak. Továbbá 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Szendrői Várbarátok Egyesülete - 
csatlakozva a megyei önkéntesek napjához csatlakozva – önkéntes napot szervez a 
Várdomb területén, melynek egyik célja a takarítás, illetve az ágyú fa részének 
festése lenne. Szeretettel hív és vár minden önkéntest erre a napra! 
 
Tomorszki István polgármester 
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Aki az elmúlt időszakban figyelemmel kísérte a Közművelődési Központ és Könyvtár 
elmúlt évét, az tudja, hogy 2012. novemberében még azon kellett gondolkodniuk, 
hogy három dolgozó munkahelyét meg tudják –e menteni valamilyen forrásból, mert 
az  önkormányzati normatíva nem fedezte a munkabérüket és egyéb költségeket. Ez 
mára, úgy tűnik, hogy megoldódik, hiszen megkötésre kerül a megyei könyvtárral a 
mozgókönyvtári feladatellátásra vonatkozó szerződés.  
 
Emellett reagál az elhangzott véleményekre, javaslatokra.  
 
A kilátó torony belépőjének árával kapcsolatosan tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
másnap a Csereháti Településszövetség – a História Völgy projekt gesztora - 
megbeszélést tart Boldván, ahol konkrét megoldást fognak keresni a csökkentésére. 
 
Meglátása szerint a kilátó toronyba kiállítás telepítésére sajnos nincs lehetőség, 
mivel  azt a Nemzeti  Múzeum biztonságtechnikai okból sem engedélyezné. Más 
helyszínekben azonban lehet gondolkodni.  
 
Liptákné Spisák Beáta intézményvezető 
 
A kiállítás telepítésével kapcsolatosan egyetért Polgármester úrral. A Kastélyban is 
azóta van riasztórendszer, amióta a régészeti ásatások eredményeinek időszakos 
kiállítást rendeztek. Annak hiányában nem engedélyezték volna azt a kiállítást sem.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
 A vélemények, hozzászólások alapján javasolja a Közművelődési Központ és 
Könyvtár 2012. évben végzett munkájáról készített beszámoló előterjesztett 
formában történő elfogadását a képviselő-testület számára. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (V.29.) 
határozata 
 

Tárgy:  Közművelődési Központ 2012. évben végzett munkájának 
értékelése 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

a Közművelődési Központban folyó munkáról szóló beszámolót  
 megtárgyalta és azt elfogadja.  

 
 
 
4./ N a p i r e n d  
 
A képviselőtestület a 4. napirend keretében a Közművelődési Központ és Könyvtár 
Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
tárgyalja.  
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Az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat előterjesztése valamint a 
határozati javaslatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.   
 
 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Az intézmény beszámolójának tárgyalása során már szóba került, hogy változások 
következtek be az intézmény feladatellátásában. Ezeket a változásokat az alapító 
okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban is keresztül kell vezetnie 
a testületnek.  
 
Az írásban előterjesztett alapító okirat valamint a szervezeti és működési szabályzat 
módosítására vonatkozó javaslathoz kiegészítést nem kíván tenni, kéri azok 
előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (V.29.) 
határozata 

 
Tárgy: Közművelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közművelődési 
Központ és Könyvtár /3752 Szendrő, Fő út 18/   Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. 
pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés rendjéről 
szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a szakfeladat 
rendről és az állami szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) számú NGM 
rendeletekben foglaltak  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát adja ki. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba lépésének 
napja a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napja. 
 

 
A Költségvetési szerv: 
1./ Neve:  Közművelődési Központ és Könyvtár 
 
2./ Székhelye:  3752 Szendrő, Fő út 18. 
 
3. / Telephelyei: Közművelődési Központ Közösségi Háza 

3752 Szendrő, Fő út 16. 
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Kékfestőház Múzeum 
3752 Szendrő, Petőfi tér 6.  
 
Tájház                                                                      
3752 Szendrő, Váralja út 6.    

    Sportgaléria és Szabadidőház 
                                   3752 Szendrő, Kovács út 8. 
                                                                     
     Pedellus Ház 
                                   3752 Szendrő, Fő út 37. 
 
4./ Alapításáról rendelkező jogszabály megnevezése: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés 

rendjéről szóló 1997. évi CXL. Törvény 53.§ (2) bekezdése 

5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelme, megőrzése és 
fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő 
hozzáférhetővé tétele. 
A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, folytatása, a 
közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek 
biztosítása, az értékhordozó tevékenységek elősegítése,  
 
6./ Alaptevékenysége: 
 

Szakágazati 
besorolás 

 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

910200 Múzeumi tevékenység 

910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése 

Szakfeladatok:  

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység  

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése  

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
megóvása  

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
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7./   A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

- Szendrő város  
- a Könyvtári Szolgáltató Rendszer esetén a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtárral megkötött feladat ellátási megállapodás  szerinti települések 
  
8./   A felügyeleti, irányító szerv neve, székhelye: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
3752 Szendrő Hősök tere 1.  
 
9./   Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

         Önállóan működő költségvetési szerv. 

         Pénzügyi-gazdasági feladatait a városi önkormányzat Gazdasági Műszaki 
Ellátó és  
         Szolgáltató szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el  
         a feladat ellátási megállapodás alapján. 
 
10./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
11./ Vezetőjének kinevezési rendje:  
Az intézmény vezetője az igazgató, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény és az ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete 
alapján – nyilvános pályázat útján - Szendrő Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete határozott időre nevez ki. A kinevezés 5 évre szól. 
 
12./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény-, egyéb foglalkoztatásra 
irányadó jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.  
Az intézmény közalkalmazottai és egyéb foglalkoztatottjai tekintetében a 
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője, az igazgató gyakorolja. 
 
13./ A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:  
 
Az intézmény képviseletére a fenntartó által kinevezett az intézményvezető 
jogosult, gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyért teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. 
14./ Az intézmény vagyona:  
 
Az intézmény a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő és használatra átadott 
épület és 
az intézmény tárgyi eszközök /ingóságok/ igénybevételével működik. Az 
intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni. 
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Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. június 1. 

 
 
 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  31/2013. (V.29.) 
határozata 
 
Tárgy: Közművelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
 
Szendrő  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglaltakra - a Közművelődési Központ és  
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát – az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rendelkezése című 
fejezete az alábbiak szerint módosul: 

 
„ 1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában 
biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődés rendjéről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó 
rendelkezései, továbbá a szakfeladat rendről és az állami szakágazati rendről szóló 
56/2011.(XII.31.) számú NGM rendeletekben foglaltak  végrehajtása érdekében a 
Közművelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 
……./2013.(V.29.) határozatával hagyta jóvá.  
 
2.  Az intézmény létrehozásáról szóló rendelkező  alapdokumentumok, jogszabályok: 

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló  2012. évi CLII. törvény A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről 
I/2000.(I.14.) NKÖMrendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
194/2000.(IX.13.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről 
1992. évi XXXIII. Törvény (és a későbbi módosításai) A Közalkalmazottak 
Jogállásáról 
64/1999. (IV.28.) Korm. Rendelet A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
73/2003. (V.28.) Korm. Rendelet Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 
157/2000 (XI.13.) Korm. Rendelet A dokumentumvásárlási hozzájárulásról 
6/2001. (I.17.) Korm. Rendelet A könyvtárhasználókat megillető egyes 
kedvezményekről 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155395.230337
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3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet A könyvtári állomány ellenőrzéséről 
(leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
4/2004.(II.20.)NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatásáról 
19/1981. (XII.8.) MM rendelet A könyvtárközi kölcsönzésről 
7/1985. (IV.26.) MM rendelet A könyvtári anyagok bejelentéséről 

               
3.  Az Alapítói jogok jogosultja: Szendrő Város Önkormányzata 
      Irányítási jogok jogosultja: Szendrő Város Önkormányzata 
      Az intézmény fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata 
      Az intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési intézmény 
 
4. A költségvetési szerv neve: Közművelődési Központ és Könyvtár 
    A költségvetési szerv székhelye, címe: Közművelődési Központ és Könyvtár 
                                                                          3752 Szendrő, Fő út 18. 
    A költségvetési szerv elérhetőségei: tel.: 48/460-395, 
                                                                      fax.:48/560-553,                                                                   

e-mail: kozmuvelodes@szendro.hu, konyvtar@szendro.hu 
  
    Alapadatok:  
               Törzskönyvi azonosító szám: 668253 
               Adószám: 16677276-1-05 
               KSH statisztikai számjel: 16677276-9101-322-05 
               Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2003.11.28. 
           Számlát vezető pénzintézet neve és címe:  OTP Bank Nyrt. Edelényi Fiókja 
   3780 Edelény, Tóth Árpád u. 1. 
             Számlaszám: 11734080-16677276 
    
A létesítés lényeges időpontjai: 
    A település első könyvtárának alapítási éve 1951. 
    A költségvetési szerv alapításának éve: 1991.06.25. 
    A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 15/ÖT. 1991./VI.25./ sz. 
határozat 
    A költségvetési szerv alapítója: Szendrő Nagyközség Önkormányzata 
     
  A költségvetési szerv telephelyei:  

Közművelődési Központ Közösségi Háza 
3752 Szendrő, Fő út 16. 
Kékfestőház Múzeum 
3752 Szendrő, Petőfi tér 6. 
Pedellus Ház 
3752 Szendrő, Fő út 37. 
Fülöp féle Tájház- Váralja út 
Hadházy ház- Kovács út 

   
 Illetékessége, működési területe: -  Szendrő város és a KSZR kistelepülési 
ellátásban részesülő települései 
 
    A könyvtári rendszerben elfoglalt helye: 
   Nyilvános községi, önkormányzati közkönyvtár, az országos nyilvános könyvtári   
   ellátás rendszerének a része. Igénybe veszi a nyilvános könyvtári rendszer 

mailto:kozmuvelodes@szendro.hu
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központi 
   szolgáltatásai, az olvasói igények kielégítése érdekében.  
     
    5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 
A kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelme, megőrzése és fenntartása, 
valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé 
tétele. 
A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, folytatása, a közösségi 
és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek biztosítása, az 
értékhordozó tevékenységek elősegítése. 
 
     6. A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári 
tevékenység 
     7. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i):  

Szakágazati 
besorolás 

 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

910200 Múzeumi tevékenység 

910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

Szakfeladatok:  

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása  

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 

 

8. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

         Önállóan működő költségvetési szerv. 
         Pénzügyi-gazdasági feladatait a városi önkormányzat Gazdasági Műszaki 
Ellátó és  
         Szolgáltató szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el  
         a feladat ellátási megállapodás alapján. 
 
 9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 

2. Az SZMSZ-ben szereplő „Polgármesteri Hivatal „ szövegrész Szendrői 
Közös Önkormányzati Hivatal-ra módosul. 

 
3. Az SZMSZ IV. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul: 
 



19 

 

„3.  A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a Városi Önkormányzat 
tulajdonában lévő és használatra átadott épület és az intézmény tárgyi eszközök 
/ingóságok/ igénybevételével működik. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont 
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.” 

 
4. Az SzMSZ V. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul: 
 
„3. A szabályzat mellékletei:  
     1.melléklet: A Közművelődési Központ és Könyvtár működésére  
vonatkozó belső szabályokat tartalmazó szabályzatok, utasítások” 
 

A testület felkéri az intézményvezetőt módosításnak a Szervezeti és Működési 
Szabályzaton történő átvezetésére és az egységes szerkezetbe foglalásra. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető  
Határidő: 2013. június 1. 
 
 
 
5./ N a p i r e n d  
 
A képviselőtestület a 5. napirend keretében a Pénzügyi Városfejlesztési  
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztását tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Az elmúlt időszakban több változás történt a Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak összetételében. 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 2-i ülésén Hudák 
Józsefet- a képviselőtestület megbízatásának időtartamára  -  társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek választotta.  
Hudák József írásban benyújtott nyilatkozatában 2013. május 23-i nappal 
bejelentette lemondását a Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöki megbízatásáról, ezért a bizottság élére új elnök 
megválasztása illetve a bizottság 1 fő képviselővel történő kiegészítése szükséges.  
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökének Jósvay Istvánt, tagjának Gajdosné Tolnai Klára képviselők 
megválasztását javasolja. Nevezett képviselők a jelölést – írásos nyilatkozatukban -  
elfogadták és hozzájárultak ahhoz, hogy megválasztásukról a testület nyilvános 
ülésen döntsön. (A nyilatkozatok másolatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Egyúttal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § értelmében a képviselő-
testület döntéshozatalából kizárható az, aki vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére 
vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt 
önkormányzati képviselőt határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 
tekinteni.  
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Jósvay István valamint Gajdosné Tolnai Klára bejelentik személyes érintettségüket.  
 
A döntéshozatalból történő kizárást / Mötv. 49.§(1) bek. / sem a jelöltek, sem pedig a 
testület többi tagja nem kezdeményezte, a képviselőtestület a kizárásról nem 
határozott. 
 
Elmondja, további változást eredményezett a bizottság összetételében, hogy Szabó 
Károlyné - külső bizottsági tag - írásban jelezte, hogy a jövőben nem kíván részt 
venni a bizottság munkájában és benyújtotta lemondását. A lemondás következtében 
így megüresedik még egy mandátum, melynek betöltéséről szintén gondoskodni kell, 
mivel az önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a 
bizottság 5 tagú.   
A Pénzügyi Bizottság külső tagjának Petró Jánosné – a Szendrő és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnöke - megválasztását javasolja. Petró Jánosné írásban 
nyilatkozott, hogy a bizottság külső tagjává történő jelölését elfogadja valamint a 
hozzájárul ahhoz, hogy a képviselő-testület megválasztásáról nyilvános ülésen 
döntsön. (A nyilatkozat másolata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
A polgármester egyenként teszi fel szavazásra a javasolt személyeket. 
 
Képviselő-testület a szavazások eredménye alapján 7 igen szavazattal tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül meghozza a következő határozatot. 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (V.29.) 
határozata 
 .   

 Tárgy:   Pénzügyi,  Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság elnökének megválasztása és tagjainak kiegészítése 

  
 1./ Szendrő Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
 Pénzügyi,  Városfejlesztési, Városüzemeltetési és    
 Környezetvédelmi  Bizottság 
 
 Elnökének: Jósvay István képviselőt, 
 
 Tagjainak: Gajdosné Tolnai Klára képviselőt,  
 valamint  

Petró Jánosné szendrői lakost      v á l a s z t j a   meg. 
 

2./ A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a változásoknak az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában történő átvezetésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Az Ötv. értelmében a képviselőtestületi bizottságok külsős tagjainak a 
képviselőtestület előtt esküt kell tenniük. 
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Jelzi, hogy Petró Jánosné jelen ülésen hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen 
lenni, ezért eskütételére a soron következő ülésen kerül sor. 
Szabó Károlyné volt külsős bizottsági tag eddig végzett munkáját ezúton is köszöni.  
 
 
 
 
 
 
6./ N a p i r e n d 
 
Képviselő-testület a 6. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását tárgyalja. 
 
A rendelet tervezete és melléklete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/1995.(VI.28.) számú 
rendeletével alkotta meg az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: SZMSZ), amely több alkalommal módosításra került. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) egyes 
szakaszai még hatályban vannak, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályba lépését követően az SZMSZ módosítása 
és egyes szakaszainak hatályon kívül helyezése indokolt.   
A módosítást indokolja továbbá az, hogy az, hogy a 2011. november 19-én 
kihirdetett, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba lépését 
követően a kisebbségi önkormányzatok elnevezése nemzetiségi önkormányzattá 
változott. 
A fentieken túlmenően az önkormányzati rendeletek megalkotásánál alkalmazni kell 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, melynek 3. §-a alapján „ Az azonos 
vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg 
az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az 
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”. 
Fentiek figyelembevételével került megalkotásra az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának rendelet tervezete, melyet a 
módosítás részletes indokolásával együtt terjeszt elő. 
 
Kéri a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
Hozzászólások  
 
Kalász László Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke  
 
A bizottságok tárgyalták az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezetet és azt az írásban előterjesztett 
formában javasolják elfogadásra a képviselő-testület számára. 
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Tomorszki István polgármester 
 
Kéri a rendelet előterjesztett formában történő elfogadását. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  
egyhangúan megalkotja a 12/2013.(V.30.) számú rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 9/1995. /VI.28./ rendelet módosításáról. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

I n d í t v á n y o k ,  j a v a s l a t o k  
 

- 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló 9/2013./V.3/ rendelet 
helyesbítése 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 02-i ülésén tárgyalta 
az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló 9/2013./V.3/ rendeletét. 
 
A rendelet kihirdetését után, a könyvvizsgálóval történt egyeztetést követően derült 
ki, hogy a rendelet szöveges része és a számadatokat tartalmazó  mellékletek között 
adateltérések vannak.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 51.§ (3) 
bekezdése értelmében a rendelet hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a 
kihirdetést követő hatodik munkanapon a jegyző kezdeményezheti a rendelet 
helyesbítését. 
Mivel ez a jogvesztő határidő az eltérés észlelését megelőzően eltelt, ezért a 
rendelet módosítással történő javítása vált szükségessé. 
 
A képviselő-testület és a Testület Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottsága a helyes számadatokat ismeretében hozta meg 
döntését 2013. május 2-i ülésén, csupán a rendelet szövegezésében történt elírás. 
Ismerteti a rendelet-tervezetet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal  
egyhangúan megalkotja a 13/2013.(V.30.) számú rendeletét a 2012. évi 
költségvetési beszámolóról szóló 9/2013./V.3/ rendelet helyesbítéséről.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
- Önkormányzati kockázatvállalással kapcsolatos tájékozató 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Köszönti és bemutatja  Béres Tibort az Optimális Kft. képviseletében megjelent 
vendéget, akit a testületi ülésre azért hívott meg, hogy többek között önkormányzatok 
kockázatkezelésével foglalkozó cégük ajánlatát előadhassa. Átadja a szót.  
 
Béres Tibor Optimális Kft. képviselője 
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Köszönti a jelenlévőket, majd röviden ismerteti cége fő profilját az önkormányzati 
kockázatkezelést. 
Rövid tájékoztatójában elmondja, hogy a kockázatkezelés azon kockázatok 
folyamatos feltárása, amelyek veszélyeztetik az érdekeltek céljait és érdekeit, 
valamint olyan üzletpolitika megfogalmazása és olyan rendszer bevezetése, amely 
alkalmas a vállalatot fenyegető kockázatok elemzésére, valamint kockázatcsökkentő 
és finanszírozó eljárások alkalmazására. 

Cégük alapgondolata, hogy felelősen gondolkodó vezetők szerint egyetlen vállalat, 
vállalkozás ill. önkormányzat sem működhet kellőképpen kidolgozott, a társaság 
méretéhez, működéséhez, specializált helyzetéhez igazodó és folyamatosan 
karbantartott kockázatkezelési program nélkül. 

Összefoglalja a kockázatkezelési program lényegét és a szolgáltatásokat, melyeket a 
cége nyújtana: 

 kockázatok módszeres, tudatos, strukturált felmérését, elemzését 
 A kockázatok hatásainak minimalizálását szolgáló eszközök, lehetőségek 

feltárását, felhasználhatóságuk, hatásuk és hatékonyságuk elemzését 
 Komplex, vállalat specifikus kockázatkezelési megoldás kidolgozását 
 A kockázatáthárításhoz használt megoldások versenyeztetését, a 

legkedvezőbb ár-értékarány elérését, beszerzését 
 A szerződési dokumentációk elkészítését, 
 A szerződésben foglaltak érvényesítését, teljes kármenedzsmentet 
 A kockázatkezelési megoldások alkalmazásának ellenőrzését, folyamatos 

aktualizálását, 
 A teljesülés megvalósulása érdekében kifejtett teljes körű ügyintézést 

Konkrétan Szendrő Város Önkormányzata esetében előzetesen rövid szakmai 
elemzést végeztek a jelenleg meglévő biztosítási kötvények alapján és 
megállapították, hogy kedvezőbb biztonsági védelmet is igénybe vehetne az 
önkormányzat.  
 
Hudák József alpolgármester 
 
Javasolja és kéri, hogy az Optimális Kft. írásban nyújtsa be ajánlatát az képviselő-
testületnek, melyben részletesen kifejtik, hogy milyen feladatokat, tevékenységeket 
illetve biztosítási kört tudnának átnézni. Mindaz, amit az előzőekben elmondott, 
bemutatkozásnak tökéletesen megfelel, azonban kizárólag írásban benyújtott ajánlat 
alapján tud dönteni a testület.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért, és kéri az Optimális Kft. 
képviselőjét, hogy további tárgyalások folytatásához valamint az érdemi döntés 
meghozatalához írásban nyújtsa be cége ajánlatát.  
 

- Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
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A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 2012. 
december 21-én  történt. Ezt követően a jogszabályi változások, valamint a Bem úti 
óvoda bővítése és a Petőfi téri óvoda megszüntetése miatt szükségessé válik az 
Alapító Okiratának a felülvizsgálata és aktualizálása. 
Jelentős módosításként jelentkezik az 2. pontban rögzített intézményi egysége 
törlése valamint az 5. pontban rögzített maximálisan felvehető gyermeklétszám, és 
csoportok száma, az óvoda bővítése miatt. 
Utal rá, hogy az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést, a határozati 
javaslatot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezetet előzőleg 
a képviselő-testület rendelkezésére bocsájtotta.  
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalt tervezetét az előterjesztett formában elfogadni szíveskedjenek. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (V.29.) 
határozata 

 
Tárgy: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 
 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hétszínvirág 
Napköziotthonos Óvoda /3752 Szendrő, Bem u. 2/B./ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései, a szakfeladat rendről és az állami 
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) számú NGM rendeletekben  
foglaltakra figyelemmel, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

Ezen egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba lépésének 
napja a törzskönyvi bejegyzés napja . 

 
2.  Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„Székhelye: 3752 Szendrő, Bem utca 2/B. 
Telephelye: nincs 
 
3.  Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Alapításáról rendelkező jogszabály megnevezése: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény 2. § (3) bekezdése” 
 
4.  Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

5. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„5. Alaptevékenysége: 851020  Óvodai nevelés 

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai 
nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést. 
6. Az alapító okirat 6.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti 
besorolása  
       8510  Iskolai előkészítés 
            85101 Óvodai nevelés 
              851011     Óvodai nevelés, ellátás 
              851012     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
              851013     Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
              851000     Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
         komplex támogatása 
              562912     Óvodai Intézményi étkeztetés 
              562917     Munkahelyi étkeztetés 
              620000     Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 
              856099     Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
7. Az alapító okirat 6/A. törlésre kerül. 
8. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„7. Az intézmény illetékessége, működési köre: Szendrő és Galvács települések 
közigazgatási rerülete.” 
 
9. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„10./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége nem folytat .” 
10. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ 11. Irányító szervének neve és székhelye: 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 3752 Szendrő, Hősök tere 
1.” 
11. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„12. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
Szendrő,  Bem utca 2/B. 
Az óvoda intézményegységének rendelkezésére áll Szendrő település 
tulajdonában álló 1388/1. hrsz.-ú 4950m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
nevelési épületben kialakított 8 csoportszoba, 1 tornaszoba, udvarral. 
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök, szemléltetőeszközök. Az óvoda a rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja.” 
 
12. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„13. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont  
                                                              nem jogosult elidegeníteni, illetőleg  
                                                              biztosítékként felhasználni.” 
 
13. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„14. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézményt egyszemélyi felelős óvodavezető vezeti, akit az irányító szerv 
nyilvános pályázat útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
időtartamra - bízza meg. Az Óvodavezető felett a munkáltatói jogkört, vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
magállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében az irányító szerv (Szendrő Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete) az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője 
(Szendrő Város Polgármestere) gyakorolja.” 
 
14. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:  

Az intézményi dolgozók esetében az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Tv. 
szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
tv. szerinti munkaviszony alapján. 

Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet megbízási jogviszony, amelyre a 
Polgári Törvénykönyv ( 1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók.” 

15. Az alapító okirat az alábbi 16. és 17. ponttal egészül ki: 
„16. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

      A  fenntartó által kinevezett óvodavezető képviseli az intézményt és gyakorolja a                                
kiadmányozási jogkört, melyekért  teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
17. A felvehető maximális gyereklétszám: 200 fő 
A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám 20%-kal növelhető 220 
főre.” 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013.május  31. 

 
 
 

- Vis maior pályázatok benyújtása 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Előzményként elmondja, hogy az elmúlt hetek esőzéseinek eredményeként sajnos a 
Kossuth utcán károk keletkeztek.  
A Szendrő Kossuth út 10. szám (170.-es hrsz) alatti ingatlanon lévő támfal 
megcsúszott melynek során a 27.-es számú főközlekedési út állaga veszélybe került 
a túlsúlyos járművek miatt, illetve a gyalogjárda leszakadása miatt a közlekedők 
részére veszélyforrás alakult ki. A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői 
vélemény alapján 3.277.489.-Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből 
nem tudja biztosítani. 

Továbbá a  Szendrő Kossuth út 39-45. szám (133-as hrsz) alatti ingatlanon lévő 
rézsü megcsúszott  melynek során a 27.-es (158-as hrsz-ú) számú főközlekedési út 
állaga, illetve az itt található villanyoszlop kidőlése miatt az azon közlekedők anyagi 
és testi épsége veszélybe került. A károk helyreállításának tervezett költsége 
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szakértői vélemény alapján 5.946.077.-Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját 
erejéből szintén nem tudja biztosítani. 

Az elhangzottakra tekintettel javasolja, hogy vis maior támogatás címen nyújtsanak 
be  támogatási igényt a Belügyminisztériumhoz. 

Egyenként ismerteti a határozati javaslatokat és kéri a támogatási igény 
benyújtásának támogatását.  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A Szendrő Kossuth út 10. szám (170.-es hrsz) alatti ingatlanon lévő támfal 
megcsúszott melynek során a 27.-es számú főközlekedési út állaga veszélybe 
került a túlsúlyos járművek miatt, illetve a gyalogjárda leszakadása miatt a 
közlekedők részére veszélyforrás alakult ki.  
A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            2013. év                  % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

327.749 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 2.949.740 Ft 90 % 

Források összesen 3.277.489 Ft 100 % 

 
A károsodott létesítményre az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
Vállalja a károsodott létesítménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 3.277.489.-
Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 

 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a tulajdonát 
képezi.  

 
 A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében 

biztosítja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
Határidő: 2013.május.29 
Felelős: polgármester 
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Képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (V.29.) 
határozata 
 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A Szendrő Kossuth út 10. szám (170.-es hrsz) alatti ingatlanon lévő támfal 
megcsúszott melynek során a 27.-es számú főközlekedési út állaga veszélybe 
került a túlsúlyos járművek miatt, illetve a gyalogjárda leszakadása miatt a 
közlekedők részére veszélyforrás alakult ki.  
A káresemény forrásösszetétele: 
 
 

Megnevezés            2013. év                  % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

327.749 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 2.949.740 Ft 90 % 

Források összesen 3.277.489 Ft 100 % 

 
 

A károsodott létesítményre az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
Vállalja a károsodott létesítménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 3.277.489.-
Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 

 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a tulajdonát 
képezi.  

 
 A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében 

biztosítja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
Határidő: 2013.május.29 
Felelős: polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 
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A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz. 

A Szendrő Kossuth út 39-45. szám (133-as hrsz) alatti ingatlanon lévő rézsü 
megcsúszott  melynek során a 27.-es (158-as hrsz-ú) számú főközlekedési út állaga, 
illetve az itt található villanyoszlop kidőlése miatt az azon közlekedők anyagi és testi 
épsége veszélybe került.  

 

 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 
           2013. 

év 
                 

% 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

594.608 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 5.351.469 Ft 90 % 

Források összesen 5.946.077 Ft 100 % 

 

A károsodott létesítményre az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
Vállalja a károsodott létesítménynek a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 
5.946.077.-Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja 
biztosítani. 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a 
tulajdonát képezi.  

 A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében 
biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
Határidő: 2013.május.29 
Felelős: polgármester 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (V.29.) 
határozata 
 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 
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A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A Szendrő Kossuth út 39-45. szám (133-as hrsz) alatti ingatlanon lévő rézsü 
megcsúszott  melynek során a 27.-es (158-as hrsz-ú) számú főközlekedési út 
állaga, illetve az itt található villanyoszlop kidőlése miatt az azon közlekedők 
anyagi és testi épsége veszélybe került.  

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés            2013. év                  % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

594.608 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 5.351.469 Ft 90 % 

Források összesen 5.946.077 Ft 100 % 

 

A károsodott létesítményre az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
Vállalja a károsodott létesítménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 5.946.077.-
Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 

 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a tulajdonát 
képezi.  

 
 A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében 

biztosítja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 

Határidő: 2013.május.29 
Felelős: polgármester 
 

 

- A „Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben.” 
(TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0002) tárgyú projekttel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárásról tájékoztatás  

 
Tomorszki István polgármester 
 
Emlékeztetőül elmondja, hogy a program keretében Szendrő Város Önkormányzata 
közel 48 millió forintos támogatást nyert táborok és képzések szervezésére.  
 
Részletesen ismerteti a kiküldött ajánlattételi felhívást, melynek paramétereit és 
tartalmát a támogatott pályázat minden részletében meghatároz. 
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Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ajánlattételi felhívás alábbi 
ajánlattevőknek került kiküldésre 2013. 05.21. nappal: 
 
 - J.L.Seagull Szakképző Iskola  3100 Salgótarján, Meredek u. 9 
 - Trívium Szakképző Iskola, 3200 Gyöngyös, Egri u. 7. 
 - Velta Tanácsadó Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Rákóczi F. u. 26. 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat jóváhagyott közbeszerzési szabályzata értelmében 
a képviselőtestület közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
 
Javasolja, hogy a „Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben.” 
(TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0002) pályázathoz kapcsolódóan a képviselőtestület az 
alábbi személyeket válassza meg a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

1. / dr. Kresák Zoltán  jogi ismeretek 
2. / Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
3. / Giákné Szarvas Andrea   – közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret 
 

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 
 Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2013. (V.29.) 
határozata 
 

Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak  
megválasztása (TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0002) 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0002azonosítószámú, „Rugalmasság, 
együttműködés, harmonizáció Szendrőben.” című projekt tárgyában 
indult közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság tagjainak 
választja: 

 
   1. dr. Kresák Zoltán  projektmenedzser, jogi ismeretek 
   2. Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
   3. Giákné Szarvas Andrea   – közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret 

 
Felelős:  polgármester 

  Határidő: 3 nap, illetve értelemszerűen 
 
 
  

-  „Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése 
„Zöld munkahelyek” létrehozásával” (TÁMOP 1.4.3.-12/1-2012-0010) 
tárgyú projekt 

 
Tomorszki István polgármester 
 
Emlékeztetőül elmondja, hogy a program keretében Szendrő Város Önkormányzata 
136 millió forint támogatást nyert  erdészeti szakmunkás, zöldségtermesztő és 
kazánkezelő képzés szervezésére valamint 12 fő 6 hónapos foglalkoztatására.  



Részletesen ismerteti a kiküldött ajánlattételi felhívást, melynek paramétereit és
tartaimát a támogatott pályázat rnir.den részletében meghatároz.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ajánlattételi felhívás alábbi
ajánlattevőknek került kiküldésre 2013. 05.21. nappal:

Debreceni Márton Szakképző Iskola 3518 Miskolc-Pereces, Debreczeni
Márton tér 1.

- Trívium Szakképző Iskola, 3200 Gyöngyös, Egri u. 7.
- Velta Tanácsadó Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Rákóczi F. u. 26.

Elmondja, hogy az önkormányzat jóváhagyott közbeszerzési szabályzata értelmében
a képviselőtestület közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ.

Javasolja, hogya "Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható
növelése "Zöld munkahelyek" létrehozásával" (TÁ~.nOP 1.4.3.-12/1-2012-0010)
tárgyú projekt pályázathoz kapcsolódóan a képviselőtestület az alábbi személyeket
válassza meg a Bíráló Bizottság tagjainak:

4. / dr. Kresák Zoltán jogi ismeretek
5. / Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek
6. / Giákné Szarvas Andrea - közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret

(
Képviselőtestület igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a)

. követfezö határozatot: /; 1." I .!
.~ Ah~4dO-it4hi~ ~ r~~ /jUU"lXXflItt11 fa;~~4/) ,,~ dla{~~a/--

U,tUl:c.-w /vu·-<.rv·yvCX.:: tiL ~~~ ACl/l-q/7tcJ~h .,.'f fv\l.~."L' :

Szendrő Város Onkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (V.29.)
határozata

Tárgy: Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztása (TÁMOP 1.4.3.-12/1-2012-0010

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0002 azonosítószámú, "Szendrő Város
foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése "Zöld
munkahelyek" létrehozásával" című projekt tárgyában indult
közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság tagjainak választja:

1. dr. Kresák Zoltán projektmenedzser, jogi ismeretek
2. Bartók Gábor pénzügyi, közbeszerzési ismeretek
3. Giákné Szarvas Andrea - közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret

Felelős: polgármester
Határidő: 3 nap, illetve értelemszerűen

Szociális földprogram megvalósításának támogatására vonatkozó
pályázati lehetőség ismertetése

32
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- Szociális földprogram megvalósításának támogatására vonatkozó 
pályázati lehetőség ismertetése 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kiírásra került a Szociális földprogram 
2013. évi pályázata, melynek keretében 250 millió forintra pályázhatnak azok az 
intézmények, amelyek olyan településen működnek, ahol jelentős az álláskeresők 
aránya. A program a hátrányos helyzetű falvak lakóinak megélhetését biztosítja 
azzal, hogy munkalehetőséget teremt, továbbá az elkészült ételeket a rászorulóknak, 
szociális intézményeknek is eljuttatják. A projekt révén körülbelül 150 szervezet 
juthat támogatáshoz. 
A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok 
mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a 
foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek 
életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok 
tervszerű kialakításához. 
 
A program három kategóriában kerül meghirdetésre: a Közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó szociális földprogram elnevezésű alprogram keretében a nyilvántartott 
álláskeresők munkavállalását, az Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprogram 
keretében a mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő 
eszközök fejlesztését, míg a Kertkultúra és kisállattartási alprogram keretében a 
résztvevők saját háztartásgazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő 
munkatapasztalatának kialakítását elősegítő projektekre lehet támogatást igényelni. 
 
A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, értesülve a pályázati kiírásról, jelezte, 
hogy lehetőséget lát a szociális földprogram beindításában- megjegyzi, hogy a tagok 
között nem egységes ez a vélemény. Emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-
testület 2012. év szeptemberében egy földterületet bocsátott a nemzetiségi 
önkormányzat rendelkezésére, bár elsősorban START munkaprogramhoz 
kapcsolódó szociális földprogram megvalósítására. Emellett létrejött a városban az 
ún. Bódva-völgyi Esély Szociális Nonprofit Szövetkezet akik szintén lehetőséget látva 
ebben, szeretnének pályázni. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat hatályos szociális földprogramról szóló rendelettel rendelkezzen.  
A pályázat beadási határideje: 2013. június 17. 
 
Szintén tájékoztatásként jelzi, hogy kérte mind a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, mind a Szociális Szövetkezet képviselőjét, hogy röviden fogalmazzák meg 
és írásban nyújtsák be, hogy mik azok a tervek, melyeket a program keretében meg 
kívánnak valósítani. Sajnos a Nemzetiségi Önkormányzattól konkrétumokat jelen 
testületi ülésig nem kapott.  
 
Kéri a képviselő-testület állásfoglalását azzal kapcsolatosan, hogy foglalkozzon –e 
ezekkel az igényekkel, mert a pályázatok benyújtásának feltétele a hatályos szociális 
földprogramról szóló rendelet megléte, a szociális földprogram szervezeti és 
működési szabályzatának kialakítása, valamint együttműködési megállapodás 
megkötése az önkormányzat és a pályázó szervezetekkel.  
 
Hozzászólások  
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Kalász László képviselő 
 
Véleménye, hogy az önkormányzatnak mindenképpen kell hatályos szociális 
földprogramról szóló rendelettel rendelkeznie. 
 
Hudák József alpolgármester 
 
Javasolja, hogy a szociális földprogramról szóló rendelet felülvizsgálatát a jegyző 
végezze el. Az, hogy a nemzetiségi önkormányzat benyújtja –e a pályázatot, az nem 
a képviselő-testület felelőssége, az viszont igen, hogy a lehetőségét megteremtik-e 
vagy sem. Amennyiben meg tudják valósítani a pályázatot, akkor tegyék, de ennek a 
képviselő-testület ne legyen gátja.  
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Hangsúlyozza, amellett, hogy az önkormányzat megteremti a lehetőséget és a 
szociális földprogramról szóló rendeletében meghatározhatja, hogy milyen feladatot 
biztosít a nemzetiségi önkormányzatnak vagy a szociális szövetkezetnek, de a 
program működtetésének kötelezettségét a települési önkormányzat testülete 
vállalja. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
A pályázat megvalósítása azért nem kizárólag a pályázó felelőssége, mivel a 
nemzetiségi önkormányzat esetében ennek minden adminisztrációját az 
önkormányzati hivatalnak kell ellátnia. Példának hozza a nemzetiségi önkormányzat 
által indított Start munkaprogramot, ahol 25 fő dolgozónak a bérszámfejtése, 
személyzeti anyagának kezelése mind a hivatalban csapódik le, továbbá az 
megrendeléssel és anyaggazdálkodással kapcsolatos problémáikkal szintén a 
hivatalban jelentkeznek.  
Az a probléma, hogy konkrétan a szociális földprogram Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat általi elindításával és megvalósításával kapcsolatosan a nemzetiségi 
önkormányzat tagjai között sincs egyetértés. 
Maga is úgy gondolja, hogy támogatni kell az ilyen törekvéseket, de véleménye 
szerint a Szociális Szövetkezetet kellene támogatni első körben, és ha 
bebizonyosodik, hogy képesek a programot megvalósítani, akkor a jövőben is 
számíthatnak az önkormányzat támogatására. Hiszen mindent elkövet a város 
önkormányzata annak érdekében, hogy segítsen, de felelőtlen dolgokba beleugrani 
nem szabad. 
 
Az elhangzott vélemények alapján a képviselő-testület egyöntetűen úgy foglal állást, 
hogy támogatni kell a szociális földprogram megvalósítását és megbízza a jegyzőt a 
hatályos szociális földprogramról szóló rendelet felülvizsgálatával valamint annak 
módosítására vonatkozó tervezet soron következő testületi ülésre történő 
beterjesztésével.  
 

- Közérdekű tájékoztatások  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet valamint a lakosságot, hogy az I. számú 
háziorvosi körzet háziorvosa dr. Salti Basem, megkeresésében jelezte az 



A vállalkozási szerződés felmondási ideje 6 hónap, melynek idejét kéri lecsökkenteni.
Mindezt tájékoztatásul közölte, a szerződés felmondásának feltételeiről a
továbbiakban egyébként is egyeztetések szükségesek.

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.

Tomorszki István polgármester

Felhívja a város lakóinak figyelmét, hogya Közművelődési Központ Szendrő
múltjáról albumot szeretne készíteni, melyet a Képújság adásaiban is közzétennének
majd. Ezért arra kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek bármilyen Szendrőt
bemutató vagy a régi szendrői életről szóló fotó, leírás, vers stb. van a birtokában,
juttassa el azt a Közművelődési Központ és Könyvtárba archiválás céljából.

Tomorszki István polgármester

A nyilvánosság lehetőségévei élve ezúton is tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
az ..Új Széchenyi Terv TÁMOP-2.5.3-B-12/1-2012-0003 azonosítójú
.ÉszakMaqyarorszáqi JOG PONT + Mini" projekt megvalósítása keretében
jogsegély-szolgálat nyílik a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal épületének
földszinti irodájában. A jogsegély szolgálatot hétfői napokon 16.00-18.00 óra között
dr. Iván Zsolt fogja ellátni mintegy két éven keresztül.

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, Tomorszki István polgármester
megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.

C-:J.J---':C::::::::=:.~~~

Tomorszki István
polgármester

~
dr. Istenes Ibolya

jegyző
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