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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 13-i   
rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 

Az ülés helye:  Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 
    Szendrő,  Hősök tere 1. 

 

J e l e n   v a n n a k 
 

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai 
Klára, Jósvay István,  Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László és Joó László képviselők 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Meghívott: 
 
Petró Jánosné Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
   Bizottság  külsős tagja 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja: 
 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
 
Elfogadott és megtárgyalt napirendek: 
 

1./ Rendelet a szociális földprogram működtetéséről 
 

Előadó: Tomorszki István alpolgármester 
 

2./ Szendrő és Galvács Óvodai Közoktatási Intézményi Fenntartói Társulás 
 megszüntetése 

 Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
3./ Óvodai feladat-ellátási szerződés jóváhagyása  
 Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
4./ Szendrő és Rakaca völgye családsegítő és gyermekjóléti önkormányzati 
 társulás társulási megállapodásának  felülvizsgálata 



 2 

 Előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./Indítványok, javaslatok 
 
 Külsős bizottsági tag eskütétele 
 

 
1. N a p i r e n d  
 
A képviselő-testület az 1. napirend keretében a szociális földprogram 
működtetéséről szóló rendelet-tervezetet  tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
 

A 2013. május 29-i ülésén rövid tájékoztatást kapott a képviselőtestület arról, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI 
rendelet alapján nyílt pályázatot hirdetett szociális földprogramok megvalósításának 
támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-13)  

 
 
A pályázat alapcélja a helyi munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás 
elősegítésében, különösen a hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok esetében, 
valamint a feketegazdaság visszaszorításában a szociális földprogram jelentős 
szerepet kíván betölteni.  
 
A szociális földprogram hozzájárul a területi hátrányok mérsékléséhez; a helyi 
társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;  
a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;  
a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének 
javításához; a termelési és értékesítési folyamat tervszerű kialakításához,- beleértve 
az önellátási képességet, a piaci értékesítést és a fenntarthatóságot.  
 
A szociális földprogram - a roma/cigány nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és 
egyházi szervezetekkel, és non-profit gazdasági társaságokkal, szociális 
szövetkezetekkel történő közös munka által - fokozza a helyi társadalom 
együttműködését és összetartozás tudatát. 
 
Szendrő Város Önkormányzata korábban működtetett szociális földprogramot, de az 
elmúlt években már nem sikerült sikeres pályázatot benyújtaniuk. 
 
Jelen esetben is egy civil kezdeményezés -  a Bódvavölgyi Esély Nonprofit Szociális 
Szövetkezet (3752 Szendrő, Part út. 8. adószám: 24327691-2-05) képviselő: Glonczi 
László ügyvezető- kíván a pályázati lehetőséggel élni. A pályázat benyújtásának 
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feltétele, hogy a helyi önkormányzat szociális földprogram működtetéséről szóló helyi 
rendelettel rendelkezzen. 
A Jegyző Asszony a május 29-i ülésen kapott feladatnak megfelelően előkészítette a 
szociális földprogram működtetéséről szóló rendelettervezetet, annak 1. mellékletét 
képező szervezeti és működési szabályzatot, valamint a Bódvavölgyi Esély Nonprofit 
Szociális Szövetkezettel kötendő együttműködési megállapodást. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Jelenleg hatályban van a Szendrő Nagyközségi Önkormányzat 8/1994./V.25./ 
rendelete a községi szociális földprogramról. A megváltozott jogi környezet miatt a 
rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotás indokolt.  
 
A Szociális Szövetkezettel kötendő megállapodás-tervezettel kapcsolatosan 
javasolja, hogy a képviselőtestület csak a földprogram pályázat kedvező elbírálása 
esetén, a támogatási szerződés megkötését követően hagyja jóvá és írja alá. 
 
Tomorszki István polgármester 
 

Javasolja a testületnek a szociális földprogram működtetéséről szóló rendelettervezet 
előterjesztett formában történő elfogadását. A rendelettervezet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete  

5 igen szavazattal,  egyhangúan megalkotja a  szociális földprogram 
működtetéséről szóló 14/2013. /VI.14./ önkormányzati rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2./ Napirendi pont  
 
Képviselőtestület az 2. napirendi pont keretében Szendrő és Galvács Óvodai 
Közoktatási Intézményi Fenntartói Társulás megszüntetéséről dönt. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
A képviselőtestület tagjai írásban megkapták a napirendi ponttal kapcsolatos 
előterjesztést . 
Úgy gondolja, hogy a Jegyző Asszony alaposan körüljárta a témát. Javasolja a 
határozati javaslat előterjesztett formában történő jóváhagyását.  
 
Jósvay István  képviselő 
 
Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Valóban nincs értelme jogis személyiségű 
társulássá alakítani az óvodafenntartó társulást, hiszen ezzel csak az adminisztráció 
nőne. 
Ha valóban nem esik el az önkormányzat többletbevételtől a társulás megszüntetése 
által, úgy  javasolja az óvodai nevelés feladat-ellátási szerződés formájában történő 
biztosítását  
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Több hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 

 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2013.(VI.13.) 
Határozat 
 
Tárgy: Szendrő és Galvács Óvodai Közoktatási Intézményi Fenntartói 

Társulás megszüntetése  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete  a Szendrő és Galvács 
Óvodai Közoktatási Intézményi Fenntartói Társulás társulási 
megállapodásának 7.1. pontjára, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 146.(1) bekezdése 
hivatkozással a Szendrő és Galvács Óvodai Közoktatási Intézményi 
Fenntartói Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Szendrő és Galvács Óvodai Közoktatási Intézményi Fenntartói 
Társulást  közös megegyezéssel történő megszüntetését 2013. június 30. 
napjával  jóváhagyja. 
 
2.  A Képviselő-testület kijelenti, hogy a társult feladat ellátását szolgáló 

teljes vagyon (ingó, ingatlan) Szendrő Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs 
szükség, és a társulás megszüntetéséhez kapcsolódóan a társult 
tagokkal szemben nem áll fenn tartozása, továbbá pénzbeli, vagyon 
igénye nincs a társult tagokkal szemben. 

 
3. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről 

Galvács  
 Község  Önkormányzat Képviselőtestületét és a Hétszínvirág 

Napköziotthonos Óvoda vezetőjét  értesítse. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
3./ Napirendi pont  
Képviselőtestület az 3. napirendi pont keretében óvodai feladat-ellátási 
szerződés jóváhagyásáról dönt. 
 

Tomorszki István  polgármester 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése 6. pontja szerint 2013. január 1. napjától, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 1. pontja 
szerint meghatározott feladat-ellátási alapfeladatok közül csak az óvodai ellátás 
kötelezően ellátandó feladat az önkormányzatok számára.  
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Azzal, hogy az óvodafenntartói társulást az előző határozatával 2013. június 30. 
napjával megszüntette az önkormányzat – az óvodai feladat, mint kötelező 
önkormányzati feladat - Galvács Önkormányzat esetében ellátatlan marad. 
 
Galvács Község Polgármestere ezért azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez,  
hogy  feladatellátási szerződés keretében továbbra is a szendrői Hétszínvirág 
Napköziotthonos Óvodába járhassanak a galvácsi gyerekek. 
A szerződést az előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tartalommal elkészítette a 
Hivatal.  
 

Mivel a döntésnek olyan pénzügyi kihatása nincs, amely kedvezőtlenül érintené a 
szendrői intézményt, ezért javasolja a szerződés elfogadását és aláírását. 
 

Paszternák József János képviselő 
 
Az a véleménye, hogy a galvácsi gyerekek eddig is a szendrői óvodába jártak, ezt a 
lehetőséget továbbra is biztosítani kell számukra. Érthető, hogy egy olyan kis 
település, mint Galvács nem tudja önállóan biztosítani az óvodai ellátást. 
 

Több hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 39/2013.(VI.13.)     
Határozata 
 
Tárgy: Feladat ellátási szerződés megkötése óvodai nevelési feladatok 
ellátására 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat-ellátási  szerződést köt 
Galvács   Község Önkormányzatának Képviselő testületével, a Galvács 
községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás 
korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére.  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  Galvács   Község 
Önkormányzatának Képviselőtestületével kötendő feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  a szerződés aláírására: 2013. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 

4./ Napirendi pont  
 
Képviselőtestület az 4. napirendi pont keretében Szendrő és Rakaca völgye 
családsegítő és gyermekjóléti önkormányzati  társulás társulási 
megállapodásának  felülvizsgálatáról dönt. 
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Tomorszki István  polgármester 

A képviselőtestület tagjai írásban is megkapták, de szóba is elismétli, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. 
fejezet tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást. A 
Mötv. szabályozása szerint 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező 
társulások működhetnek.  
 
Az Mötv. átmeneti rendelkezései közül a 146. § (1) bekezdés értelmében a 2013. 
január 1. előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat a 
képviselőtestületeknek felül kell vizsgálniuk, és az Mötv. rendelkezéseinek 
megfelelően kell módosítaniuk a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, 
azaz 2013. június 30-áig.  
A felülvizsgálat egyaránt érinti a jogi személyiséggel nem rendelkező, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ttv.) 8-9. § rendelkezései alapján létrejött önkormányzati 
társulásokat is. 
 
Szendrő város, Galvács, Rakaca, Rakacaszend, Debréte, Viszló községek 2005. 
évben aláírt megállapodással  létre hozták a Szendrő és Rakaca völgye családsegítő 
és gyermekjóléti önkormányzati társulást a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. §-ában 
szabályozott kötelező szociális alapellátási, valamint a  gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti 
szolgálati feladatainak közös megvalósítására. A társuláshoz 2010. január 01. 
napjával csatlakozott Szendrőlád község. 
Ennek a társulásnak a megállapodását  kell felülvizsgálni. 2013. június 30. napjáig. 
 
Jegyző Asszony a települések jegyzőivel közösen -  május végétől folyamatos 
egyeztetéseket folytatott a társulási megállapodás felülvizsgálatával   kapcsolatosan. 
 
A 2013. június 30-ig hatályos társulási megállapodás alapján a tagoknak legalább 6 
hónappal korábban – tehát 2013. január 01. napjáig jeleznie kellett volna kiválási 
szándékukat. Ezt egyetlen település sem jelezte, sőt a Szalonnai Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől kapott levél alapján a Rakaca-völgyi települések 
továbbra is fenn kívánják tartani tagságukat és Galvács Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete is a tagság fenntartása mellett foglalt állást. 
 
Megkéri a jegyzőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Elmondja, hogy egy hosszú egyeztetési folyamatnak értek a végére, amikor ezt a 
megállapodás-tervezetet a képviselőtestületek elé terjesztik a tagtelepülések jegyzői. 
 
 
Magának a társulásnak jogi személyiségű társulássá alakítása nem jelentett volna 
problémát, hiszen a megállapodás Mötv.-nek megfelelő módosításával, a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel, Társulási Tanács megalakulásával és elnök 
választásával a társulás jogi személyiségűvé alakítható. 
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A problémát az okozza, hogy a társulási megállapodásban meghatározott szociális 
és gyermekvédelmi szolgáltatásokat a Szendrő Város Önkormányzata által alapított 
és fenntartott Városi Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítják a társult 
önkormányzatok.  
Eddig az alap- és a társulási normatívát is meg tudta az intézmény igényelni úgy, 
hogy alapító okiratában fenntartóként Szendrő Város Önkormányzata szerepelt. 
 
A költségvetési törvény IV. fejezetének, Kiegészítő szabályok 10. és 13. pontja 
értelmében 2013. július 01. napjától a többlettámogatások igénybevételének feltétele 
– többek között -, hogy az intézmény fenntartója a társulás. 
 
/Meg kell jegyezni, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladat finanszírozása 
még ebben a formában is mínuszos, azaz a szakfeladat bevétele és kiadása között 
mintegy 10 millió forintos hiány mutatkozik. 
Ennek egyrészt az  az oka, hogy  

- a területen csak megfelelően képzett, a képesítési előírásoknak megfelelő 
szakemberek alkalmazhatóak, 

- másrészt a térség társadalmi-, szociális problémáiból, a lakosság 
összetételéből adódóan magas a problémás családok, esetek száma. 

 
A társulási megállapodás  előkészítése során ki kellett alakítani a tagtelepülések  
költségekhez történő hozzájárulásának elvét is. 
Problémát jelent, hogy az alap- és térségi normatívát a települések lakosságszáma 
alapján igényli  az intézmény, ugyanakkor a költségeket a magas esetszámok 
generálják. Érthető volt pl. Debréte település véleménye, miszerint hogy fizessen 
kiegészítő támogatást a gyermekvédelmi feladatok ellátására úgy, hogy 
tulajdonképpen egyetlen gyermek sem lakik. a településen./ 
 
 
Az, hogy társulási normatívát csak társulás által fenntartott intézmény igényelhet 
2013. július 1. napjától azt is jelenti, hogy a Városi Szociális Szolgáltató Központ és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek átmeneti Gondozóháza intézménynek – alapító 
okiratban foglaltan is ! – a Szendrői Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak kell 
fenntartóként szerepelnie, ezt a változást pedig az engedélyező Szociális és 
Gyámhivatalnak is keresztül kell vezetnie az intézmény működési engedélyén. 
Tehát a társulásnak is kell működési engedéllyel rendelkeznie. 
 
A Jegyző Asszony kifejezi abbéli aggodalmát, hogy ezt a módosítást nem biztos, 
hogy sikerül 2013. július 1. napjáig keresztül vezetni a törzskönyvi nyilvántartáson 
illetve a működési engedélyen. 
 
Kéri a képviselőtestület támogatását  és tudomásulvételét azzal kapcsolatosan, hogy 
amennyiben a  2013. július 01. napjától igénybe vett társulási normatívával 
kapcsolatosan elszámolási problémák jelentkeznének, úgy kérelemmel forduljanak a 
Magyar Államkincstárhoz. 
 
 Képviselőtestület tudomásul vette a Jegyző jelzését és javaslatával 
 egyhangúan egyetértett. 
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A Jegyző Asszony elmondja a napirend kapcsán, hogy a  a B.A.Z.Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adja ki az intézmény működési 
engedélyét. 
 
A BOC/01/1746-5/2013. számú, 2013. április 23. napján kelt végzésében a Szociális 
és Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálatnál a megfelelő működés érdekében további 
kettő fő megfelelő képesítéssel rendelkező családgondozó alkalmazását írta elő a 
fenntartó számára, tovább növelve ezzel az intézmény működési hiányát, a 
tagtelepülések hozzájárulási kötelezettségét. Erről a társulás tagtelepülései is 
tájékoztatást kaptak. 
 
A jogi személyiségű, intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 
előterjesztése kapcsán a jegyző felhívja a figyelmet arra is, hogy  a Városi Szociális 
Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti 
Gondozóháza Uniós pályázattal érintett intézmény. 
 
Szendrő Város Önkormányzata a TIOP-3.5.1.-10/1-2010-0002 azonosítójú, „Életet az 
Éveknek” – térségi szociális szolgáltatási és gondozóházi fejlesztés a Felső-Bódva 
völgyben” pályázat keretében 189.550.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A projekt keretében új, szociális és gyermekjóléti alapellátásokat biztosító 
intézmény épült. A projekt várható befejezési ideje 2013. szeptember 1., a projekt 
fenntartási ideje 5 év. A projektben vállalt ellátottak száma 7.670 fő. 
 
Mindez azt jelenti, hogy Szendrő Város Önkormányzata is érdekelt a jogi 
személyiségű intézményfenntartói társulás létrehozásában és fenntartásában, 
ugyanakkor a projekt biztonságos lebonyolítása csak akkor garantált, hogyha az 
intézmény feletti irányítási jogosultságot a társult önkormányzatok Szendrő Város 
Önkormányzat Képviselőtestületére ruházzák. 
 
Az előkészítő tárgyalásokon a tagtelepülések jegyzői erről tájékoztatást kaptak, a 
javaslattal egyetértettek és az ennek megfelelően előkészített megállapodás-
tervezetet terjesztették a képviselőtestületek elé. 
 
A Rakaca-völgyi településeken (Rakaca, Rakacaszendr, Debréte, Viszló ) szintén a 
mai napon,  Szendrőládon 2013. június 25-én, Galvácson június 26-án tárgyalja a 
testület a megállapodást. 
 
Tomorszki István polgármester 
 

Egyetért a Jegyző Asszony szóbeli kiegészítésével, Ő személyesen is egyeztetett 
néhány polgármester kollégájával. Kéri a határozati javaslat előterjesztett formában 

történő elfogadását. 

Módosító javaslat nem volt. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2013.(VI.13.) 
Határozata  
 
Tárgy: Szendrő és Rakaca völgye  családsegítő és gyermekjóléti 
önkormányzati társulás megállapodásának módosításáról, a Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás  társulási 
megállapodásának jóváhagyásáról  
 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás-ról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete egyetért az „Szendrői 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás”  új 
társulási megállapodásának megkötésével és 2013. június 30.-ai kezdő 
nappal történő hatályba lépésével. Egyidejűleg a 121/2009(X.28.) határozattal 
elfogadott, 2010. január 01. napjától érvényes  korábbi – „Szendrő és Rakaca 
völgye családsegítő és gyermekjóléti társulás” - társulási megállapodás 
hatályát veszti. 

     
2. A társulási megállapodás felülvizsgálata és átalakítása során létrejövő – jogi 

személyiséggel rendelkező „Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
Intézményfenntartó Társulás” megállapodását-t a – határozat mellékleteként – 
jóváhagyja. 

 
3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat 

az Önkormányzatra vonatkozóan kötelező feltételként elfogadja, a Társulás 
működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 
4. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

jogi személyiséggel rendelkező Társulás munkaszervezeti feladatait a 
Társulás székhelyének önkormányzati hivatala, a Szendrői Közös 
Önkormányzati Hivatal lássa el.  

 
5.    Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi 

személyiséggel rendelkező Társulás társulási tanácsába tagként Tomorszki 
István  polgármestert delegálja. 

 
6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 

megállapodást és annak 1. mellékletét képező azonnali beszedési megbízás  
nyilatkozatot  aláírja. 

 
7. A képviselőtestület nyilatkozik, hogy – tekintettel a jogszabályban foglalt 

határidőre-  2014. január 01. napjával a társulásból nem szándékozik kiválni. 
 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős:    polgármester 
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6.11ndítványok, javaslatok

Tájékoztatás

Tomorszki István polgármester

Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy Tarjányi Sándor GAMESZ vezető
határidőben eleget tett a 2013. június 3. napján lefolytatott ellenőrzés észrevételeivel
és kiegészítő információ kéréssel kapcsolatosan.

A testület a válaszlevelet részletesen megtárgyalta, egyes pontjaival nem értett
egyet. A képviselőtestület tagjai úgy döntöttek, hogy a 2013. június 25-i testületi
ülésen, a GAMESZ beszámolója kapcsán visszatérnek a vitás kérdésekre.

Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság külsős tagjának eskütétele

Tomorszki István polgármester

A képviselőtestület 2013. május 29-i ülésén a Pénzügyi, Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság külsős bizottsági tagjának
választotta Petró Jánosnét, ' a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjét

Elnök Asszony akkor hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a testületi
ülésen, ezért most pótolja a feladata ellátásához szükséges eskü letételét.

Köszönti a megjelent Petó Jánosnét és felkéri az Mötv. 1. melléklete szerinti eskü
letételére, melynek szövegét előolvassa.
Az eskü letételét követően az esküokmány aláírására kerül sor. (Az esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki István polgármester a
nyilvános ülést bezárta.

~L
dr. Is~enes,~bOIYa\
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