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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. 
napján megtartott n y i l v á n o s   üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme,  Szendrő, Fő út 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Képviselő-testület tagjai: 
 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai 
Klára, Joó László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Tarjányi Sándor  GAMESZ.vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi vezető 
 
2./ napirendi pont tárgyalásánál: 
Juhász Roland ügyvezető  
Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 
testületi tagból, mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalja. 

 
Képviselő-testület a javasolt napirendeket 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  

 

A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 

 
1./ Beszámoló a GAMESZ 2012. évi tevékenységéről 

előadó: Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 

2./ Beszámoló a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. 2012. évben 
végzett munkájáról, az önkormányzati támogatások felhasználásáról és a 2013. évi 
tervekről 

előadó: Juhász Roland ügyvezető 
 
3. / 2013. II. félévi munkaterv elfogadása 
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előadó: Tomorszki István polgármester 
 
4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulás módosított Társulási  Megállapodásának 

jóváhagyása  
előadó: Tomorszki István polgármester 
 

5./ Szendrő Város Önkormányzatának rendelete az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 

6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása 
előadó: Giákné Szarvas Andrea humánszolgáltatási szakreferens 

 
7./ Indítványok, javaslatok 
 - Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 - Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

 - Szociális Szövetkezet létrehozása 

 - Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek    
Átmeneti Gondozóháza  Alapító Okiratának módosítása 

- A TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon 
fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” létrehozásával c. pályázat 
tárgyában indított közbeszerzési döntések  

-  A TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben” 
c.  pályázat tárgyában indított közbeszerzési döntések 

- Rana B.S. Eü. ker. és Mérnöki Bt-vel kötött háziorvosi vállalkozási 
szerződés felmondása 

- Közmunkaprogramban való részvétel támogatása 

- Javaslat Társulási Tanácsban történő képviselő és helyettese 
személyének meghatározásáról 

- A dunai árvízi védekezésben nyújtott segítség megköszönése 
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1./ N a p i r e n d 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzat Gazdasági 
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységét értékeli. (A beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető  
 
Szóbeli kiegészítésében összefoglalja a kiemelten fontosságú feladatokat. Mint 
ismert, 2012. január 1 –jétől a város intézményei önállóan működnek. Ez a változás a 
GAMESZ gazdálkodásában is jelentős változásokat okozott, hiszen intézményenként 
külön folyik a könyvelést, az analitika, pénztárforgalom kezelése, költségvetés 
készítése és figyelemmel kísérése. Ez a kollégái részéről megkülönböztetett 
figyelmet igényel, hiszen alapvetően az intézmények működtetése a feladatuk, 
minden csak ezután következhet. Ezt a munkát változatlan létszámmal végezték, 
könyvelés tekintetében volt némi segítségük. A GAMESZ másik fő tevékenység a 
START Munkaprogram, mely az előző évek közmunkaprogramjaihoz képest kiemelt 
jelentőségű a város és a foglalkoztatottak életében is, hiszen többször annyi 
létszámot tudnak foglalkoztatni, mint a megelőző években. Továbbá a jelenlegi 
program sajátossága, hogy 100 százalékban fedezi a benne részt vevő 
foglalkoztatottak bérét és járulékait, ezen felül biztosítja a munkaruhát, a 
szerszámokat és bizonyos anyagok, gépek megvásárlását. Ezek csökkentik az 
önkormányzat költségvetésének dologi kiadásait.  A program adta lehetőségek 
kihasználásával 2012. évben 22 millió forinttal csökkentek, 2013. évben pedig 
várhatóan mintegy 30 millió forinttal fognak csökkenni az önkormányzat dologi 
kiadásai. Ezen feladatok ellátása próbatétel elé állították a dolgozókat, a 
polgármestert és a képviselő-testületet is, mivel merőben új volt a munka 
szervezése, elvégzése és elszámolása. Voltak problémák, zökkenők, késések, de 
végül időben sikerült az elszámolást elvégezni. Az említett feladatokon kívül a 
GAMESZ vállalkozási tevékenységet is végzett, melyből 70 millió forint árbevétel 
származott. A Pénzügyi Bizottság kérte, hogy ezt az árbevételt olyan módon 
részletezzék, hogy kiderüljön, mennyi az effektív haszna ebből a városnak, melyeket 
más feladatok elvégzésére tudott fordítani. 
 
Ha mérleget kell vonni az előző év eseményeiről, akkor elmondhatja, hogy voltak 
problémák, gondok, fegyelmi eljárás indult, mely elbocsátással végződött és büntető 
eljárás is indult. Ez nem éppen vetít jó fényt a rá, GAMESZ vezetőre, mégis azt 
mondja, hogy ennyi ember foglalkoztatása közben sajnos előfordulnak olyan 
problémák, melyeket senki nem vár. Azonban azt is elmondja, hogy ez a kollektíva – 
az előző évi költségvetés alapján vállalt feladatokat – mégis elvégezte és elszámolt 
mind a döntéshozók, mind a pályázati forrást nyújtó támogatók felé. Volt ennek a 
mérlegnek jó és rossz oldala is, ez mindig mozgásban van. Megígéri, hogy 
megpróbálják visszaszerezni becsületet, melyet eddig kivívtak a város közéletében 
vagy a döntéshozóik előtt.  
Véleménye szerint a munkakörülmények is szerepet játszanak a fegyelmezési 
problémákban. Van egy víziója, miszerint GAMESZ közfoglalkoztatott állományát egy 
telephelyre kell irányítani a munkafegyelem javítása és a megfelelő számonkérés 
valamint a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Erre alkalmas helyszínként a 
közel 300 m2 Borovszki úti telephely szolgálna, mely fűthető, van raktárrésze. Terveik 
között szerepel egy olyan tárolócsarnok építése, melybe a GAMESZ dolgozók által 
megtermelt fűtési aprítékot helyeznék. Emellett a telephely 200  m2-  -es 
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épületrészében lehetőség nyílna további foglalkoztatásra a városban élő 
munkanélküliek számára. A telephely közvetlen közelében közel 2 hektárnyi terület 
áll majd rendelkezésre, ahol a jövőben különböző foglalkoztatási programok 
megvalósítására.  
 
Bízik abban, hogy a közfoglalkoztatás Borovszki úti telephelyről történő irányításával 
javulhat a munkafegyelem, és a munkavégzés hatékonysága  és bízik abban is, hogy 
a kitűzött célok végrehajtására lesz elég ereje mind a városnak, mind a GAMESZ-
nak.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság elnöke 
  
Elmondja, hogy a bizottság a GAMESZ 2012. évről szóló beszámolóját részletesen 
és hosszan tárgyalta. Megállapítást nyert, hogy a beszámoló tartalmában részletes, 
jól szerkesztett és sok számadatot tartalmaz. Azonban a bizottság ülésén felmerült 
több adat és információ részletesebb megismerése iránti igény a jelenlévők részéről, 
illetve bizonyos intézkedések megtétele. A pénzügyi bizottság ezért javasolja a 
képviselő-testület számára, hogy a következő feltételek teljesítése mellett hagyja jóvá 
a GAMESZ 2012. évi munkájáról szóló beszámolót:  

- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket – a munkahelyszínek személyes 

látogatásával és a csoportvezetők által - a munkafegyelem javítására,   

- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket a közhasznú dolgozók napközbeni 

étkezési helyének biztosítására, hogy ne közterületen illetve más frekventált 

helyen történjen.  

-  a GAMESZ vezető gondoskodjon arról, hogy a jövőben rendelkezésre álló 

pályázati forrásból hasznos munkavégzésre alkalmas gépi eszközöket 

szerezzenek be, az eddig már nagy számban beszerzett kis értékű 

kéziszerszámok helyett 

- a GAMESZ vezető 30 napos határidővel egészítse ki és küldje meg a 

Képviselő-testületnek már korábban elkészített kis értékű tárgyi eszköz-leltárt, 

külön mellékelve a beszerzésről szóló számlák másolatát, melyen jól nyomon 

követhető a beszerzett mennyiség is. 

- a GAMESZ vezető 30 napon belül készítsen kimutatást arról, hogy a GAMESZ 

2012. évi, szabad kapacitásának terhére végzett tevékenységéből származó 

bevétel valamint a Szociális- és Diák Konyha bevételei milyen módon 

tevődnek össze - azaz legyen nyomon követhető a tiszta haszon valamint a 

ráfordítások mértéke. 

- a GAMESZ vezető 7 napon belül tisztázza az Apáczai Csere János  Általános 

Iskola és az Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola vezetőjével az említett két 

intézmény mobiltelefon flottáinak egy főre eső költségeit 2013. január 1-ig 

visszamenőleg.  Az igazságosabb kiszámlázás jegyében indokolt ezen 

költségek felülvizsgálata, újraszámolása. 
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- kérik, hogy a vezető a jövőben a GAMESZ nevén szereplő összes közüzemi 

mérőórát havonta legalább egyszer ellenőriztesse, rendszeresen rögzítesse, 

és a mérőállásokról vezessen nyilvántartást.  

 

Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a GAMESZ 2012-es évi munkájáról szóló  

beszámolót, és azt tartalmilag jónak, megfelelőnek tartja. . Azt állapította meg a 

bizottság, hogy a 2012-es évi feladatait a GAMESZ jó színvonalon látta el, többek 

között a malomfelújításban, a felsővár munkálataiban, a sportöltöző felújításában is 

színvonalas munkát végeztek. Átlagosan  156 fő közmunkást foglalkoztatott 

egyetemben a főállású munkavállalók irányításával. Ez a munka várost szolgálta, így 

Szendrő szépült és épült.  A START munkaprogram megvalósításával kapcsolatban 

hasonlóan jó benyomás érte bizottságot, így elfogadásra javasolja a képviselőtestület 

számára a GAMESZ 2012-es évi beszámolóját.  

A GAMESZ minden dolgozójának a továbbiakban is jó munkát,egészséget kíván. 

Dr. Istenes Ibolya jegyző  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az intézmény alapító okirata és így a 

szervezeti és működési szabályzata sem felel meg a hatályos jogszabályi 

előírásoknak. Egyúttal megjegyezni, hogy az  Alapító Okirat egy módosító javaslata 

már jóval korábban elkészült, de eddig azért nem terjesztették a testület elé, mert 

véleménye szerint az SZMSZ és az Alapító Okirat együttes módosításának van 

értelme. Továbbá a többi intézmény alapító okirat módosításaival kapcsolatosan 

érkeznek most  - a hiánypótlási felhívásokon keresztül – olyan információk a MÁK 

Törzskönyvi Nyilvántartójától, melyek segítséget jelentenek az előírásoknak 

megfelelő elkészítéshez.  

Fentiekre tekintettel javasolja a képviselő- testületnek - a beszámoló elfogadásával 

kapcsolatosan - hogy írja elő az intézményvezetőnek az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 

előterjesztés elkészítését.  

Kalász László képviselő 

Kérdezi, hogy milyen szempontból nem felel meg az alapító okirat. 

Dr. Istenes Ibolya: 

Válaszában elmondja, hogy  jogszabályi hivatkozások, illetve az alapító okirat egyes 

pontjai, valamint az Államháztartásról szóló törvény megváltozott jelentősen, 

módosult, illetve hatályba lépett a Törzskönyvi Nyilvántartásról szóló törvény is, 

amely kötelezően előírja, hogy az intézményeknek azonosítható névvel kell 

rendelkeznie. Biztos abban, hogy a GAMESZ elnevezést ki kell egészíteni, az előző 
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esetekből okulva, legalább a székhely elnevezéssel, tehát Szendrő GAMESZ nevet 

kell kapnia. Illetve az alapító okirat egyes pontjai nem felelnek meg az 

Államháztartási Törvény előírásainak, hozzáteszi, ez nem jogszabálysértő, csak már 

nem aktuális.  

Tomorszki István  polgármester 

Mindenki  tisztában van vele, hogy a GAMESZ mindig központi szerepet játszott 

Szendrőben, annál is inkább, mert köztudott, hogy a foglalkoztatások nagy részét 

munkahelyek irányában, ez az intézmény látja el  az Önkormányzattal.  Ennélfogva 

mindenképpen szem előtt van az a munka is, amit a GAMESZ az elmúlt időszakban 

végzett. Úgy gondolja, hogy  köszönet illeti az intézmény dolgozóit a végzett 

munkáért, hiszen amit végeztek minőségileg az  vállalkozói szinten is megállja a 

helyét. 

Ugyanakkor azt látja,  hogy  bizonyos szervezeti, hatékonysági problémák vannak, 

melyek felmerültek az utóbbi időben, de ezek nem olyan túl nagy dolgok, lehet 

orvosolni őket. Megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy ezt a tevékenységet jól 

végezzék. Mindenki tudja, hogy volt egy olyan időszak, amikor a munkavállalóknak 

várni kellett, hogy munkába állhassanak. A következő időszakban is igyekszenek 

munkát biztosítani azoknak, akik dolgozni akarnak . Az eltelt idő tapasztalatai azt 

mutatják, hogy az emberek folyamatosan állnak be a munkát vállalni kívánók sorába, 

és egyre jobb minőségű munkát végeznek.  Természetes, hogy mindenhol vannak 

olyan emberek akik nem teljesítenek megfelelően, akik idővel ki fognak esni. Aki 

viszont felveszi a tempót, és látszik rajta, hogy dolgozni akar  annak ott a helye. 

Minden lehetőséget meg kell adni az önkormányzatnak a GAMESZ- on keresztül, 

hogy ezek az emberek munkához jussanak. Maga részéről a Pénzügyi Bizottság 

javaslatait helyesnek tartja, valamint az alapító okiratra és az SzMSz módosítására is 

hamarosan sort kell keríteni.  

Javasolja a GAMESZ 2012. évi munkájáról szóló beszámoló Pénzügyi Bizottság által 

meghatározott feltételek teljesítésével történő elfogadását a képviselő-testület 

számára.  

Ismerteti a határozati javaslatot. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:  GAMESZ tevékenységének értékelése 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta 

és azt az alábbi feltételek teljesítése mellett hagyja jóvá: 

- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket – a munkahelyszínek személyes 

látogatásával és a csoportvezetők által - a munkafegyelem javítására,   
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- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket a közhasznú dolgozók napközbeni 

étkezési helyének biztosítására, hogy ne közterületen illetve más frekventált 

helyen történjen.  

-  a GAMESZ vezető gondoskodjon arról, hogy a jövőben rendelkezésre álló 

pályázati forrásból hasznos munkavégzésre alkalmas gépi eszközöket 

szerezzenek be, az eddig már nagy számban beszerzett kis értékű 

kéziszerszámok helyett 

- a GAMESZ vezető 30 napos határidővel egészítse ki és küldje meg a 

Képviselő-testületnek már korábban elkészített kis értékű tárgyi eszköz-leltárt, 

külön mellékelve a beszerzésről szóló számlák másolatát, melyen jól nyomon 

követhető a beszerzett mennyiség is. 

- a GAMESZ vezető 30 napon belül készítsen kimutatást arról, hogy a GAMESZ 

2012. évi, szabad kapacitásának terhére végzett tevékenységéből származó 

bevétel valamint a Szociális- és Diák Konyha bevételei milyen módon 

tevődnek össze - azaz legyen nyomon követhető a tiszta haszon valamint a 

ráfordítások mértéke. 

- a GAMESZ vezető 7 napon belül tisztázza az Apáczai Csere János  Általános 

Iskola és az Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola vezetőjével az említett két 

intézmény mobiltelefon flottáinak egy főre eső költségeit 2013. január 1-ig 

visszamenőleg.  Az igazságosabb kiszámlázás jegyében indokolt ezen 

költségek felülvizsgálata, újraszámolása. 

- kérik, hogy a vezető a jövőben a GAMESZ nevén szereplő összes közüzemi 

mérőórát havonta legalább egyszer ellenőriztesse, rendszeresen rögzítesse, 

és a mérőállásokról vezessen nyilvántartást.  

Felelős:  polgármester, GAMESZ vezető 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza 
a következő határozatot:  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/ 2013. /VI.25./ 
határozata 

 
Tárgy:  GAMESZ tevékenységének értékelése 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta 

és azt az alábbi feltételek teljesítése mellett hagyja jóvá: 

- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket – a munkahelyszínek személyes 

látogatásával és a csoportvezetők által - a munkafegyelem javítására,   

- a GAMESZ vezető tegyen intézkedéseket a közhasznú dolgozók napközbeni 

étkezési helyének biztosítására, hogy ne közterületen illetve más frekventált 

helyen történjen.  
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-  a GAMESZ vezető gondoskodjon arról, hogy a jövőben rendelkezésre álló 

pályázati forrásból hasznos munkavégzésre alkalmas gépi eszközöket 

szerezzenek be, az eddig már nagy számban beszerzett kis értékű 

kéziszerszámok helyett 

- a GAMESZ vezető 30 napos határidővel egészítse ki és küldje meg a 

Képviselő-testületnek már korábban elkészített kis értékű tárgyi eszköz-leltárt, 

külön mellékelve a beszerzésről szóló számlák másolatát, melyen jól nyomon 

követhető a beszerzett mennyiség is. 

- a GAMESZ vezető 30 napon belül készítsen kimutatást arról, hogy a GAMESZ 

2012. évi, szabad kapacitásának terhére végzett tevékenységéből származó 

bevétel valamint a Szociális- és Diák Konyha bevételei milyen módon 

tevődnek össze - azaz legyen nyomon követhető a tiszta haszon valamint a 

ráfordítások mértéke. 

- a GAMESZ vezető 7 napon belül tisztázza az Apáczai Csere János  Általános 

Iskola és az Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola vezetőjével az említett két 

intézmény mobiltelefon flottáinak egy főre eső költségeit 2013. január 1-ig 

visszamenőleg.  Az igazságosabb kiszámlázás jegyében indokolt ezen 

költségek felülvizsgálata, újraszámolása. 

- kérik, hogy a vezető a jövőben a GAMESZ nevén szereplő összes közüzemi 

mérőórát havonta legalább egyszer ellenőriztesse, rendszeresen rögzítesse, 

és a mérőállásokról vezessen nyilvántartást.  

Felelős:  polgármester, GAMESZ vezető 
Határidő: értelemszerűen 
 

2. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési 
Közhasznú Kft.. 2012. évben végzett munkájáról, az önkormányzati támogatások 
felhasználásáról és a 2013. évi tervekről szóló beszámolót tárgyalja.  
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Juhász Roland a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. ügyvezetője 

 
Jelzi, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, azonban a felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatosan rendelkezésre áll. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság elnöke 
 
Elmondja, hogy a bizottság ülésén az Ügyvezető úr szóban is kiegészítette az 
egyébként is tartalmas beszámolót. Felmerült kérdésként, hogy a megtermelt 
termékek értékesítésére vonatkozóan milyen tervek vannak – ugyanis korábban 
jogszabály tiltotta az értékesítést, azonban most már van rá lehetőség. Válaszként 
elhangzott, hogy keresik a megtermelt termékek értékesítésének lehetőségét, és az 
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ebből származó bevételt a rezsiköltségek csökkentésére illetve az iroda 
fenntartására fordítanának.  
A beszámoló szerint Szendrő Város Önkormányzata 591.592 forinttal járul hozzá  a 
Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. működéséhez, ezzel 45 fő 
foglalkoztatásához nyújt segítséget. A bizottság úgy gondolja, hogy ez egy jó befektetés, 
hiszen ezzel is csökkentik a munkanélküliséget a városban. Az elvégzett munka nem csak a 
beszámolóban olvasható, hanem a valóságban is látható, ezért azt a  bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület számára. 
 

Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság szintén tárgyalta a beszámolót és a Pénzügyi 
Bizottságéhoz hasonló megállapításra jutott. A Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési 

Közhasznú Kft. munkájából kiemelendőnek azt tartja, hogy ebben a térségben 
munkahelyeket teremt  valamint azon kívül, hogy szendrőieket foglalkoztatnak, az Edelényi 
Járás területén több településen is megjelennek, ezáltal a térségben egyfajta generáló 
szerepet töltenek be. Munkájukhoz a bizottság gratulál és további sikereket kíván. A 
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.  

 
Tomorszki István polgármester 
 
Mint ismert, a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft.-nek megalakulásakor a 

vasúttisztasági  program volt a fő profilja, mely azóta sajnos hanyatlik, így egyre kevesebb 
munkavállalót tudnak foglalkoztatni. Volt olyan év, amikor 100-150 főt is foglalkoztattak. 
Sajnos 2013. évben a vasúttisztasági programban már nem tudnak részt venni, így maradt a 
kertészeti program, mely lehetőséget nyújt foglalkoztatásra.  
Meglátása szerint minden olyan tevékenységet, mely a településen munkahelyeket 
generálhat, támogatni kell és kéri az Ügyvezető urat, hogy próbáljanak továbbra is olyan 
munkát végezni pályázati források kiaknázásával, mely Szendrőnek is jó. Ugyanis nagyon 
megérzi az önkormányzat azt, hogy a  Kft. már nem tudja foglalkoztatni – a vasúttisztasági 
program keretében foglalkoztatottt - körülbelül 70-80 fő dolgozót. Ők jelenleg segélyezettként 
jelennek meg az önkormányzatnál.  
A beszámoló elkészítését megköszönve további sok sikert kíván munkájukhoz.  
 

Javasolja  a a Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Közhasznú Kft. 2012. évben végzett 
munkájáról, az önkormányzati támogatások felhasználásáról és a 2013. évi tervekről 
szóló beszámolójának elfogadását a képviselő-testület számára. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza 
a következő határozatot:  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/ 2013. /VI.25./ 
határozata 

 
Tárgy:  A Bódva-Szuha völgyi Területfejlesztési Kft. beszámolója 
 
Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a  Bódva-Szuha 
völgyi Területfejlesztési Közhasznú KFT. 2012.  évben végzett 
munkájáról, az önkormányzati támogatások felhasználásáról és a 2013. 
évi tervekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztett 
formában jóváhagyja .  
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3. N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület  a 3. napirend keretében a 2013. évi  II. félévi munkatervének 
megállapítását tárgyalja.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
A képviselőtestület 2013. II. félévi munkatervének tervezetét elkészítették, melyet a 
képviselők előzőleg megkaptak. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
      Bizottság elnöke 
A bizottság javasolja a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a képviselő-testület 2013. II. félévi 
munkatervének előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza 
a következő határozatot:  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/ 2013. /VI.25./ 
határozata 

 
  Tárgy:   Képviselőtestület 2013. évi . II. félévi munkatervének 
     megállapítása.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  2013. évi  II. félévi munkatervét az előterjesztett  formában  
  e l f o g a d j a.  
 
  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2013. december 31. 
 
4. N a p i r e n d 
 
Képviselő-testület a 4. napirend keretében az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyását tárgyalja.  
( A megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása is 
azon társulások körébe tartozik, amelyeknek megállapodását a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény értelmében felül kell vizsgálni július 30-ig.  
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Ugyanez a  társulás jogi személyiségű társulás volt, de a megállapodást eddig a 
többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó törvény alapján kötötték meg az  
önkormányzatok, július 1-jétől viszont csak az Mötv. alapján felülvizsgált 
együttműködési megállapodások alapján működhetnek. A képviselő-testület számára 
készített előterjesztés azokat a fontosabb módosításokat tartalmazza, ami a 
jogszabályi előírásnak való megfelelést szolgálja. A fontosabb változások közül 
kiemeli, hogy egyszerűsödik a szervezetrendszer és annak feladatait július 1-jétől 
csak a székhely önkormányzat közös hivatala láthatja el. Jelen módosítás nem érinti 
az orvosi ügyeletet, tehát kötelezően ellátandó feladatként ez maradt a társulásnál.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Társulásból való kilépési szándék jelzésének 
határideje szintén július 30. napja, azonban ez esetben a kilépő önkormányzatnak – 
a társulás által az önkormányzatok nevében vállalt - visszafizetési kötelezettségei 
keletkeznek.  
Javasolja a Társulási Megállapodás jóváhagyását. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Bizonyára a képviselő-testület tagjai előtt ismert, hogy jelentős átalakulások történtek 
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál. Feladatköre jóval kevesebb lett, 
viszont vannak olyan feladatok, melyek Szendrő Város Önkormányzatára nézve 
kötelezettséget jelentenek – az említett orvosi ügyelet ellátása, vagy az elnyert 
pályázatok tekintetében 2-3 éves időszakra.  
 
Kéri a Társulási Megállapodás előterjesztett formában történő jóváhagyását. 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított 
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított 
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási 
Megállapodás”-t a határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a . 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza 
a következő határozatot:  
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/ 2013. /VI.25./ 
határozata 

 
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított 

„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított 
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási 
Megállapodás”-t a határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a . 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

5. N a p i r e n d 
A képviselő-testület az 5. napirend keretében Szendrő Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletet tárgyalja. 
(A rendelet –tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A képviselő-testület 2013. május 2-i ülésén véleményezte a vagyonrendelet 
tervezetét azzal, hogy a hatályos SzMSz értelmében társadalmi vitára bocsájtja. 
Ennek megfelelően a rendelet-tervezet a város honlapján közzétételre került, 
azonban arra módosító indítvány, vagy javaslat nem érkezett, ezért a képviselő-
testület korábbi módosító javaslata alapján elkészített tervezet kerül most 
előterjesztésre. A rendelet-tervezet mellékleteinek elkészítése és felülvizsgálata a 
nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény alapján történt, mivel megváltozott 
a törzsvagyon, az üzleti vagyon, forgalomképes, forgalomképtelen, korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyon definíciója. Továbbá emlékeztetőül elmondja, hogy a 
Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás keretében  
2013. július 28. napjában határozta meg a rendelet jóváhagyásának határidejét. 
 
Kéri a rendelet –tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  

 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 

egyhangúan megalkotja a 15/2013. (VI.26.) rendeletét a Szendrő Város 

Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés 

szabályairól.  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Hudák József alpolgármester távozásával a képviselők létszáma 6 főre 
csökken.  
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6. N a p i r e n d 
A képviselő-testület a 6. napirend keretében a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
jóváhagyását tárgyalja. (A program, az előterjesztés és a határozati javaslat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Giákné Szarvas Andrea humánszolgáltatási szakreferens  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a értelmében minden települési 
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 
melyet az önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítenek. A 
települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai, európai uniós 
társfinanszírozású vagy egyéb pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, 
ha rendelkeznek hatályos, a 321/2011. (XII.27.) Kormányrendeletnek megfelelő helyi 
esélyegyenlőségi programmal (HEP). 
 
Az esélyegyenlőségi program elkészítését az Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI) mentorhálózata az ÁROP-1-.1.16-2012-2012-0001  Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című projekt alapján biztosította a 
képzést és a mentori szolgáltatást. 
 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményinek javítását szolgáló helyi  
program megalkotásakor áttekintettük a település esélyegyenlőségi helyzetét és 
feladatait, eredményeit, a megoldásra váró feladatokat . Az elkészítés során 
figyelembe vettük az érintett szakterületen dolgozók véleményét és beépítettük a 
programba. 
Az intézkedési terv tartalmazza a településen élő nők, a mélyszegénységben élők, 
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek helyzetét, 
különös tekintettel az oktatással, lakhatással, foglakoztatással egészségügyi és 
szociális ellátással kapcsolatos kérdésekre. 

 
Részletesen ismerteti a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a hozzá kapcsolódó 
Intézkedési Terv lényegét, főbb céljait.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy Szendrő Város Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztett formában elfogadni szíveskedjen.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A bizottság tárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét. Bár a város 
rendelkezett már helyi esélyegyenlőségi programmal,  most szükségessé  vált egy új 
program kidolgozása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. A 
program legfőbb  célja a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az 
oktatás és a lakhatás területén segítség nyújtása az arra rászoruló szendrői 
lakosoknak. A bizottság véleménye szerint is nagy szükség van erre a programra és 
az  intézkedési tervre, ezért azt az előterjesztett formában elfogadásra javasolják a 
képviselő-testület számára. Továbbá sok sikert kívánnak a megvalósításhoz, hiszen 
minden intézkedési terv annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.  
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Tomorszki István polgármester 
 
Az elhangzottak alapján javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program előterjesztett 
formában történő elfogadását.  
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, meghozza 
a következő határozatot:  

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/ 2013. /VI.25./ 
határozata 

 
  Tárgy:   Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szendrő Város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját  megvitatta és azt az előterjesztett 
formában elfogadja.  
   

  Felelős:   polgármester   
  Határidő: 2013. június 25. 
 
 
 
 
 
Ind í tván yok ,  ja vas la tok  

- Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
  
A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 2013. május 
29-én történt. A változás bejegyzését a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei 
Igazgatóság Törzskönyvi nyilvántartásának megküldésre került. 
Az Államkincstár a beküldött anyagot átvizsgálva a jelen előterjesztés mellékletét 
képező hiánypótlási felhívást közölt.  A hiánypótlási felhívásnak eleget téve elkészült 
a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosító okirata. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosító okiratát és az  
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában szíveskedjen 
jóváhagyni. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozza a következő határozatot: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  46/2013. (VI.25.) 

határozata 

Tárgy: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az 

előterjesztett formában jóváhagyja a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda 

alapító okiratának módosítását. 

A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

- Közművelődési Központ és Könyvtár  alapító okirat módosítása  
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A Közművelődési Központ és Könyvtár  Alapító okiratának módosítása 2013. május 
29-én történt. A változás bejegyzését a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei 
Igazgatóság Törzskönyvi nyilvántartásának megküldésre került. 
Az Államkincstár a beküldött anyagot átvizsgálva a jelen előterjesztés mellékletét 
képező hiánypótlási felhívást közölt.  A hiánypótlási felhívásnak eleget téve elkészült 
a Közművelődési Központ és Könyvtár  alapító okiratának módosító okirata. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosító okiratát és az  
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában szíveskedjen 
jóváhagyni. 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
  

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (VI.25.) 
határozata 
 

Tárgy: Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítása 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az előterjesztett 

formában jóváhagyja a Közművelődési Központ és Könyvtár alapító 
okiratának módosítását. 
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

- A 34/2013.(V.29) valamint a 35/2013.(V.29.) határozatok javítása 
 

Tomorszki István polgármester 
 
Utal arra, hogy a képviselő-testület 2013. május 29-i testületi ülésén pályázatot 
nyújtott be a Szendrő,Kossuth utca 10. szám (170.-es hrsz.) alatti ingatlanon lévő 
támfal megcsúszása, valamint a Kossuth út 39-45. szám (133-as hrsz. ) alatti 
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ingatlanon lévő rézsü megcsúszása miatt vis maior támogatásra a 
Belügyminisztériumhoz.  
A Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága a benyújtott pályázatokat 
szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta és hiánypótlási felhívással élt, melynek 
következtében korábbi, 34/2013.(V.29) valamint a 35/2013.(V.29.) határozatok 
javítása szükséges.  
Ismerteti a Magyar Államkincstár tárgyban küldött levelét. (Iktatószám:2703-3/2013. ) 
Kéri a hiánypótlásnak megfelelően fentiekben hivatkozott határozatok javításának 
jóváhagyását.  
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos 34/2013. (V.29.) határozat 
módosítása 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen a 34/2013. (V.29.) határozatával úgy döntött, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A pályázat végleges és jóváhagyott költségvetése és a hiánypótlási felhívás alapján 
fenti határozat szövege az alábbiak szerint módosul:  
,,A káresemény helye: Szendrő, Kossuth út 158.hrsz 
A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            2013. év                  % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

365.849 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 3.292.640 Ft 90 % 

Források összesen 3.658.489 Ft 100 % 

 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 3.658.489.-
Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani.,, 
 
A határozat szövege egyebekben nem változik..  
 
      A képviselő-testület megbízza a polgármestert a módosító határozat pályázati 
anyaghoz történő csatolásával. 
 
Határidő: 2013.június.27 
Felelős: polgármester 
 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2013. (VI.25.) 
határozata 
 
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos 34/2013. (V.29.) határozat 
módosítása 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen a 34/2013. (V.29.) határozatával úgy döntött, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A pályázat végleges és jóváhagyott költségvetése és a hiánypótlási felhívás alapján 
fenti határozat szövege az alábbiak szerint módosul:  
,,A káresemény helye: Szendrő, Kossuth út 158.hrsz 
A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            2013. év                  % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

365.849 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése Ft  

Egyéb forrás  Ft  

Vis maior támogatási igény 3.292.640 Ft 90 % 

Források összesen 3.658.489 Ft 100 % 

 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 3.658.489.-
Ft melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani.,, 
 
A határozat szövege egyebekben nem változik..  
 
      A képviselő-testület megbízza a polgármestert a módosító határozat pályázati 
anyaghoz történő csatolásával. 
 
Határidő: 2013.június.27 
Felelős: polgármester 
 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos 35/2013. (V.29.) határozat 
módosítása 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.05.29.-én megtartott 
ülésen a 35/2013. (V.29.) határozatával úgy döntött, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A pályázat végleges és jóváhagyott költségvetése és a hiánypótlási felhívás alapján 
fenti határozat szövege az alábbiak szerint módosul: 
,,A káresemény forrásösszetétele: 
 



I 2013. év \- %
I

Megnevezés I
I

639.C58 Ft '10 % ISaját forrás (biztos ítási összeg \
\

nélkül) I
I

----,
Biztos ító kártérítése Ft =JEqveb forrás Ft

\

Vis maior támogatási igény 5.75'1.519 Ft I 90 % II

Források összesen 6.390.577 )=,t I 100 % ~

A károk helyreállításának tervezett költségeszakértői vélemény alapján 6.390.577.-Ft
melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztcsitani.;

A határozat szövege egyebekben nem változik ..

A képviselő-testület megbízza a polgármestert 2 módosító határozat pályázati
anyaghoz történő csatolásával.

Határidő: 2013.június.27
Felelős: polgármester
-?f

Tárqy: Vis maior pályázat benyújtásával kapcsolatos 35/20'13. (V.29.) határozat
módosítása

A Szendrő Város Önkormányzat KépviselőtestCilete a 2013.05.2S.-én megtartott
ülésen a 35/2013. (V.29.) határozatával úqy döntött hogy a vis maior támogatás
címen támogatási igényt nyújt be a Belüqyrninisztériumhoz.

A pályázat végleges és jóváhagyott költséqvetése és a hiánypótlásifelhivás alapján
fenti határozat szövege az alábbiak szerint módosul:
"A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 1·. ... 2013.6\' I % I

I- __ --;S::=a~j~át~f~o---;rr_á;-s_:_;_(_;_:b_;_iz-to-s-ít-á-s-i_o_·~s_2_,z_e_g_IIf--__ --:::6~3_9._.O_'5_8_F_t !If-- i_o_o_/o 11

I nélkül) .
Biztosító kártérítése ! Ft I

~=====~E~g=JV':'::'é~b":':f~o---':r-':"::rá;':':'s~~=-=---'---I----F-t -'---------------~I

Vis maior támogatási igény I 5.751.5'!9 F: I 90 % ~
Források összesen I 6.390.577' Ft \--"._, O-O-(Y-o-I

A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 6.390.577.-Ft
melynek a fedezetét az önkormányzat sajáterejéből nem tudja biztcsitani.;

A határozat szövege egyebekben nem változik ..

A képviselő-testület megbízza a poiqárrnestert a módositó határozat p~,iy8zati
anyag hoz történő csatolásával.

Határidő: 2013.június.27
Felelős: polgármester
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- Szociális Szövetkezet létrehozása 

Tomorszki István polgármester 

Szendrő Város Önkormányzata gazdasági programjába rögzített módon elindult a 

zöldgazdaság, az értékteremtő közmunka, a városi intézményrendszerének 

működtetését segítő környezetgazdálkodási program irányába. Ennek sikeres 

megvalósítása érdekében több nyertes és eredményesen megvalósított TÁMOP 

pályázat és Start Közmunka program eredményeképpen biobrikett gyártó kisüzemet, 

kertészetet és állattartó telepet hozott létre, több mint 40 halmozottan hátrányos 

helyzetű munkanélküli személynek biztosított térítésmentes OKJ-s szakmai képzési 

lehetőséget, biomassza előállító gépeket vásárolt (aprítékolók, erőgépek, pótkocsi, 

stb), biomassza kazánokat épített be intézményeibe. 

Ezen jelentős eszköz és tevékenység állomány egységes gazdasági keretbe 

foglalása érdekében nonprofit szociális szövetkezet indítását tervezi a város. 

Részletesen ismerteti a tervezett szociális szövetkezet főbb tevékenységeit:  

- kertészet és állattartás (meglévő telephelyen), 

- biobrikett gyártás (meglévő kisüzemben), 

- faapríték előállítás és forgalmazás (meglévő gépsorral), 

- önkormányzati intézmények fűtése (meglévő kazánokkal). 

A megalapításra kerülő nonprofit szociális szövetkezetbe a tagokon kívül első évben 

30 fő foglalkoztatását tervezik. A meglévő ingatlan és eszköz állományt bérleti 

jogviszony keretében hasznosítaná a szövetkezet. 

Megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával az energetikai és 

mezőgazdasági projektek sikeresen végezhetőek. A meglévő gépparkkal érdeklődő 

helybeli gazdasági szervetek részére bérmunkát végeznének. A biobrikettet eladnák, 

a faaprítékot a városi intézmények fűtésére használnánk fel, a megtermelt 

élelmiszereket az 1000 adagos önkormányzati konyhán használnák fel. 

Elmondja, hogy az eszközállomány nagy része már rendelkezésre áll, így az indulás 

kockázata és anyagi költség igénye csökken. Pár kisebb, kiegészítő eszköz 

beszerzésére lenne még szükség (pl: biomassza dobszárító, stb). 

Megjegyzi, hogy  az idő rövidsége miatt röviden összefoglalva kerültek bemutatásra  

a tervezett tevékenységek. A részletes üzleti terv kidolgozása folyamatban van.  

Kéri a képviselő-testület  támogatását a szociális szövetkezet létrehozásában.  

Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 

elfogadását .  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy:  Szociális szövetkezetbe történő belépésről 
 
Szendrő Város önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy alapító tagként részt kíván venni a Szendrői Termelő és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet megalapításában. 
A képviselő-testület a szociális szövetkezet Alapszabályának tervezetét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A létrehozandó szociális szövetkezet 
neve: Szendrői Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
rövidített neve: Szendrői Szociális Szövetkezet 
székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. sz. 
 
a részjegy-tőke alapításkori nagysága: 140 000 - Ft, azaz 
egyszáznegyvenezer forint 
 
a részjegyek névértéke:   20 000 - Ft, azaz húszezer forint 
 
Az önkormányzat a szövetkezetben alapításkor egy részjegyet jegyez 20.000.-
Ft összegben. 
 
Felkéri a képviselő-testület Tomorszki István Polgármester Urat arra, hogy a 
képviselő-testület által elfogadott jelen ülésen jóváhagyott Alapszabály 
tervezetnek megfelelő szociális szövetkezet megalapítása során az 
Önkormányzat nevében járjon el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 10. 

 

Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013. (VI.25.) 

határozata 

 
Tárgy:  Szociális szövetkezetbe történő belépésről 
 
Szendrő Város önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy alapító tagként részt kíván venni a Szendrői Termelő és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet megalapításában. 
A képviselő-testület a szociális szövetkezet Alapszabályának tervezetét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
A létrehozandó szociális szövetkezet 
neve: Szendrői Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
rövidített neve: Szendrői Szociális Szövetkezet 
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székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. sz. 
 
a részjegy-tőke alapításkori nagysága: 140 000 - Ft, azaz 
egyszáznegyvenezer forint 
 
a részjegyek névértéke:   20 000 - Ft, azaz húszezer forint 
 
Az önkormányzat a szövetkezetben alapításkor egy részjegyet jegyez 20.000.-
Ft összegben. 
 
Felkéri a képviselő-testület Tomorszki István Polgármester Urat arra, hogy a 
képviselő-testület által elfogadott jelen ülésen jóváhagyott Alapszabály 
tervezetnek megfelelő szociális szövetkezet megalapítása során az 
Önkormányzat nevében járjon el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 10. 
 

- Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Átmeneti Gondozóháza  Alapító Okiratának módosítása 

 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A testület 2013. június 13-i rendkívüli ülésén döntött a Szendrő és Rakaca völgye 

családsegítő és gyermekjóléti önkormányzati társulás társulási megállapodásának 

módosításáról, a társulás jogi személyiségűvé alakításáról, nevének 

megváltoztatásáról. 

A mai napra a  társult települések mindegyike jóvá hagyta a Szendrői Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, 

így a társulás 2013. július 01. napjától jogi személyiségű társulásként működik 

tovább. 

A társulási megállapodásban meghatározott szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásokat a Szendrő Város Önkormányzata által alapított Városi Szociális 

Szolgáltató Központ útján biztosítják a társult önkormányzatok. A feladat társulási 

formában történő ellátása költségvetési szempontból előnyösebb a települések 

szempontjából, mivel a központi költségvetés kedvezőbben finanszírozza a társulási 

formában történő feladatellátást.  

Indokolt ezért 2013. június 30-át követően jogi személyiségű társulás formájában 

biztosítani a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat. 

A költségvetési törvény IV. fejezetének, Kiegészítő szabályok 10. és 13. pontja 

értelmében a többlettámogatások igénybevételének feltétele – többek között -, hogy 

az intézmény fenntartója a társulás legyen, ezért szükséges az intézmény a Szendrő 
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Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmény fenntartását az új, jogi 

személyiségű társulásnak átadni. 

A módosító okirat egyebekben az időközben bekövetkező jogszabályi változások 

átvezetését tartalmazza. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosító okiratát és az  
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában szíveskedjen 
jóváhagyni. 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  51/2013. (VI.25.) 
határozata 
 
Tárgy: Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Átmeneti Gondozóháza  Alapító Okiratának módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az 
előterjesztett formában jóváhagyja a Városi Szociális Szolgáltató Központ és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Átmeneti Gondozóháza  alapító okiratának 
módosítását. 
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

- TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon 
fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” létrehozásával c. pályázat 
tárgyában indított közbeszerzési döntések  
 

Tomorszki István polgármester 

A képviselőtestület 2013. május 29-i ülésén döntött a  TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő Város 

foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” 

létrehozásával c. pályázat tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a bíráló Bizottság 

tagjairól. 

A  Bíráló Bizottság 2013. június 24.napján kelt írásbeli szakvéleménye alapján az alábbi 

határozati javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé: 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő 

Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” 

létrehozásával c. pályázat tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

bírálata 
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Eljárási döntések 

 
-VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 26.) az első rész 
tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
-Klebersberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete (1055 Budapest, 
Szalay út 10-14.) a második rész tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A harmadik rész tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. 
Az eljárás az 1-2. rész esetében eredményes. 
 
Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő: 
1. rész tekintetében: VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 
26.). 
2. rész tekintetében: Klebersberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete 
(1055 Budapest, Szalay út 10-14.). 
mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 11 nap 
Felelős: polgármester 
 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
  
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (VI.25.) 
határozata 
 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő 

Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” 

létrehozásával c. pályázat tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

bírálata 

Eljárási döntések 
-VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 26.) az első rész 
tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
-Klebersberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete (1055 Budapest, 
Szalay út 10-14.) a második rész tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A harmadik rész tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. 
Az eljárás az 1-2. rész esetében eredményes. 
 

Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő: 
1. rész tekintetében: VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 
26.). 
2. rész tekintetében: Klebersberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete 
(1055 Budapest, Szalay út 10-14.). 
mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 11 nap 
Felelős: polgármester 
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Tomorszki István polgármester 

A Bíráló Bizottság szakmai véleménye alapján a 3. rész tekintetében új eljárást kell indítani, 

ezért kéri a határozati javaslat jóváhagyását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  

  TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése 

„Zöld munkahelyek” létrehozásával c. pályázathoz kapcsolódóan 

I./ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő 

Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” 

létrehozásával című projekt 3. rész tárgyában induló  hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi cégeknek küldi meg 

ajánlattételi felhívását. 

Szerződés tárgya: oktatás 

Meghívott cégek listája:  

1./ T-Institut Oktatási és Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Egri u. 7. 

2./ Károly Róbert Főiskola Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási   

 Központ 3200 Gyönyös, Mátrai u. 36. 

3./ OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan,        Tanács u.  

II./  A Bíráló Bizottság tagjai: 

  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 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (VI.25.) 
határozata 

 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  

  TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése 

„Zöld munkahelyek” létrehozásával c. pályázathoz kapcsolódóan 
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I./ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az TÁMOP 1.4.3. ”Szendrő 

Város foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése „Zöld munkahelyek” 

létrehozásával című projekt 3. rész tárgyában induló  hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi cégeknek küldi meg 

ajánlattételi felhívását. 

Szerződés tárgya: oktatás 
 
Meghívott cégek listája:  
 
1./ T-Institut Oktatási és Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Egri u. 7. 
2./ Károly Róbert Főiskola Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási   
 Központ 3200 Gyönyös, Mátrai u. 36. 
3./ OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan,   Tanács u. 9. 
 
II./  A Bíráló Bizottság tagjai: 
  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 
 
 
 
 

 

- a  TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció 

Szendrőben” c.  pályázat tárgyában indított közbeszerzési döntések 

Tomorszki István polgármester 

A képviselőtestület 2013. május 29-i ülésén döntött a  TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, 

együttműködés, harmonizáció Szendrőben” c.  pályázat tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban a Bíráló Bizottság tagjairól. 

A  Bíráló Bizottság 2013. június 24.napján kelt írásbeli szakvéleménye alapján az alábbi 

határozati javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé: 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a TÁMOP 2.4.5. 

”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben” c. pályázat tárgyában indított 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálata 

Eljárási döntések 

-VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 26.) az első rész 
tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A második rész tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. 
Az eljárás az 1. rész esetében eredményes. 
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Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő 
1. rész tekintetében: VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 
26.). 
mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 11 nap 
Felelős: polgármester 
 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
  

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2013. (VI.25.) 
határozata 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, a TÁMOP 2.4.5. 

”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben” c. pályázat tárgyában 

indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálata 

Eljárási döntések 

-VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 26.) az első rész 
tekintetében ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A második rész tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. 
Az eljárás az 1. rész esetében eredményes. 
 
Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő 
1. rész tekintetében: VELTA Tanácsadó Kft. (3231 Gyöngyössolymos , Rákóczi F. út 
26.). 
mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 11 nap 
Felelős: polgármester 

 
Tomorszki István polgármester 

A Bíráló Bizottság szakmai véleménye alapján a 2. rész tekintetében új eljárást kell indítani, 

ezért kéri a határozati javaslat jóváhagyását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  

  TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben”c. 

pályázathoz kapcsolódóan 

I./ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, 

együttműködés, harmonizáció Szendrőben” című projekt 2. rész tárgyában induló  

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 

alábbi cégeknek küldi meg ajánlattételi felhívását. 



27 

 

Szerződés tárgya: oktatás 
 
Meghívott cégek listája:  
 
1./ T-Institut Oktatási és Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Egri u. 7. 
2./ Károly Róbert Főiskola Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási   
 Központ 3200 Gyönyös, Mátrai u. 36. 
3./ OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan,   Tanács u. 9. 
 

II./. A Képviselőtestület 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 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 
  

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013. (VI.25.) 
határozata 

 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  

  TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, együttműködés, harmonizáció Szendrőben”c. 

pályázathoz kapcsolódóan 

I./ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP 2.4.5. ”Rugalmasság, 

együttműködés, harmonizáció Szendrőben” című projekt 2. rész tárgyában induló  

hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 

alábbi cégeknek küldi meg ajánlattételi felhívását. 

Szerződés tárgya: oktatás 
 
Meghívott cégek listája:  
 
1./ T-Institut Oktatási és Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Egri u. 7. 

2./ Károly Róbert Főiskola Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási   
 Központ 3200 Gyönyös, Mátrai u. 36. 

3./ OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan,   Tanács u. 9. 

II./. A Képviselőtestület 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 
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- Közmunkaprogramban való részvétel támogatása 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Felső-Bódva völgyi vízgazdálkodási társulás ebben 
az évben ismételten kap közfoglalkoztatási lehetőséget. 
Javasolja a közmunkaprogramban való részvételt. Mindenképpen támogatni kell ezt 
a kezdeményezést, hiszen nagyon nagy a munkanélküliség Szendrőben és nem 
biztos, hogy ez évben a GAMESZ-nak lesz lehetősége olyan létszámot foglalkoztatni, 
mint  az elmúlt években.  
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjsztett formában történő 
jóváhagyását.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat közmunkaprogramjának  
megvalósításához tagi hozzájárulás 

 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat által szervezett közmunka program 
keretében 10 fő 4 hónap időtartamra, valamint 12 fő 3 hónapra történő   
foglalkoztatását igényli és azt  támogatja. 
 
Képviselő-testület vállalja, hogy 3.500 Ft. /fő/hó ún. tagi hozzájárulást, 
összesen 266.000 Ft/hó összeget a Felső-Bódva völgyi vízgazdálkodási társulat 
részére megfizeti.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Felső-Bódva völgyi 
Vízgazdálkodási Társulattal történő szerződés megkötésére.    
 
Felelős:   polgármester  
Határidő: 8 nap 
 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/ 2013. /VI.25./ 
határozata 
 
Tárgy: Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat közmunkaprogramjának  
megvalósításához tagi hozzájárulás 
 
Szendrő város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Felső-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat által szervezett közmunka program 
keretében 10 fő 4 hónap időtartamra, valamint 12 fő 3 hónapra történő   
foglalkoztatását igényli és azt  támogatja. 
 
Képviselő-testület vállalja, hogy 3.500 Ft. /fő/hó ún. tagi hozzájárulást, 
összesen 266.000 Ft/hó összeget a Felső-Bódva völgyi vízgazdálkodási társulat 
részére megfizeti.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Felső-Bódva völgyi 
Vízgazdálkodási Társulattal történő szerződés megkötésére.    
 
Felelős:   polgármester  
Határidő: 8 nap 
 
 
 

- Rana B.S. Eü. ker. és Mérnöki Bt-vel kötött háziorvosi vállalkozási 

szerződés felmondása 

Tomorszki István polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dr. Salti Basem, az I. számú háziorvosi 
körzet háziorvosa az ellátásra kötött vállalkozási szerződést fel kívánja mondani.  
Ismerteti a tárgyban érkezett levelet. ( A levél másolat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. Iktatószám: 2896/3013.) 
 

Javasolja a vállalkozási szerződés felmondásának  kért formában és tartalommal 

történő jóváhagyását a képviselő-testülettől.  

Ismerteti a határozati javaslatot.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Rana B.S. Eü. ker. és Mérnöki Bt-vel kötött háziorvosi vállalkozási 
szerződés felmondása 
 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Salti Basem, a 
Rana BS. Ker. és Szolg. Bt. (Székhely: 3752 Szendrő, Rákóczi u. 17.) 
ügyvezetőjének bejelentésének helyt ad - miszerint a 2007. január 31. napján 
aláírt és módosított I. számú háziorvosi körzet vállalkozási szerződősét 2013. 
június 30. napjával fel kívánja mondani . 
 
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az írásban benyújtott felmondásban 
rögzítettek szerint: 
- a hat hónapos felmondási idő időtartama: 2013.07.01.-2013.12.31.  
- a felmondási idő alatt a körzet zavartalan ellátását a RANA BS. Bt biztosítja, 
- a felmondási idő elteltével a körzet praxisjogáról dr. Salti Basem ingyenesen 
lemond, azzal -  2014. január 01. napjától – az önkormányzat rendelkezik 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013.(VI.25.) 
határozata 
 
Tárgy: Rana B.S. Eü. ker. és Mérnöki Bt-vel kötött háziorvosi vállalkozási 
szerződés felmondása 
 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Salti Basem, a 
Rana BS. Ker. és Szolg. Bt. (Székhely: 3752 Szendrő, Rákóczi u. 17.) 
ügyvezetőjének bejelentésének helyt ad - miszerint a 2007. január 31. napján 
aláírt és módosított I. számú háziorvosi körzet vállalkozási szerződősét 2013. 
június 30. napjával fel kívánja mondani . 
 
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az írásban benyújtott felmondásban 
rögzítettek szerint: 
- a hat hónapos felmondási idő időtartama: 2013.07.01.-2013.12.31.  
- a felmondási idő alatt a körzet zavartalan ellátását a RANA BS. Bt biztosítja, 
- a felmondási idő elteltével a körzet praxisjogáról dr. Salti Basem ingyenesen 
lemond, azzal -  2014. január 01. napjától – az önkormányzat rendelkezik 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

- Javaslat Társulási Tanácsban történő képviselő és helyettese 
személyének meghatározásáról 

 
Hudák József alpolgármester 
 
Kéri és javasolja, hogy a polgármester váltás miatt a következő képviselő-testületi 
ülések valamelyikén döntsenek az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsában történő képviselő és helyettesének személyéről. Továbbá kéri, hogy 
ezen intézkedéseket tegyék meg valamennyi társulás esetében, melynek tagja az 
önkormányzat.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.  
 

 
- A dunai árvízi védekezésben nyújtott segítség megköszönése 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Mint ismert, a júniusi dunai áradás elleni védekezésben szendrői önkéntes csapatok 
is részt vettek. Elmondja, hogy az árvízi védekezésben a szendrői emberek, 
önkormányzati dolgozók, a víztársulat tagjai kiválóan helyt álltak. Nemcsak tőle, de a 
védekezéskor a helyszínen lévő szervektől is kiérdemelték a dicséretet munkájukért. 
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Részletezi az árvízi védekezésben részt vett szendrőiek fő feladatait és az elért 
eredményeket. Ismételten megköszöni a védekezésben résztvevők munkáját. 
 
- Közérdekű felvetések  

 
Paszternák János képviselő 

Véleménye szerint a város területén több sebesség korlátozó tábla kihelyezése lenne 
szükséges, ugyanis nagy veszélynek érzi a gyorshajtás.  
Továbbá lakossági felvetésre érdeklődik hogy, van-e lehetőség azoknak a 
szendrőieknek a foglalkoztatására akik nem rendelkeznek általános iskolai 
végzettséggel,valamint annak biztosítására, hogy valamilyen program keretén belül 
elvégezzék az általános iskolát.  
Valamint érdeklődik, hogy a nyárra való tekintettel, hány gyermeknek lesz lehetősége 
nyári táboroztatásban részt venni, illetve az Erzsébet táborban szendrői gyermekek 
részt vesznek-e? 
 
Kalász László általános iskola igazgatója, képviselő 
 
Két kérdéssel kapcsolatosan is reagálna.  
Tudomása szerint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a 
kevesebb mint 8 általános osztállyal rendelkező embereket képezze. 
Nyári táboroztatásban 300 gyermek vesz részt, hat turnusban, illetve a 
Közművelődési Központtal együtt nyári napközis tábor is megszervezésre kerül.  
Elmondja, hogy már volt is tábor ami megvalósult ezen a nyáron, mégpedig 
Aggteleken. A továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet a nyári táborok 
megszervezéséről.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 
A közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatosan  elmondja, hogy az önkormányzat 
lehetőségeihez képest igyekszik pótolni az önkormányzati utak mentén kihelyezett 
táblákat, de azok nagyon drágák, ezért csak a legszükségesebbeket  pótolják.  
 
Tomorszki István polgármester 
 
Elmondja, hogy a nyári szünidő idejére különböző programokat szerveztek a 
gyermekek részére. Például kézműves foglalkozások, táborok stb. és ezeket mintegy 
négy héten keresztül tudja biztosítani Szendrő  Város Önkormányzata.  
 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
 
Megjegyzi, hogy a nemzetiségi önkormányzat jelenleg is foglalkoztat 15 fő alacsony 
végzettségű dolgozót.  
 
Paszternák János képviselő 
 
Véleménye szerint sokkal nagyobb az igény, kevés a 15 fő foglalkoztatása. 
 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  



~
Tomorszki István
polgármester

A továbbiakban polgármester úrral fog egyeztetni az ügyről.

Kalász László képviselő

Új lehetőségre hívja fel a figyelmet, miszerint a kazincbarcikai Don Bosco
Középiskola is indít illetve biztosít alacsony végzettséggel rendelkezőknek
továbbtanulási lehetőséget is. Együttesen részletezik ezen lehetőség nyújtotta
lehetséges képzéseket.

Tomorszki István polgármester

Jelzi, hogy meglátása szerint a kaszálással is vannak problémák a város különböző
területein és javasolja, hogy GAMESZ rendszerezze, hogy dolgozói hogyan
végezzék el ezt a feladatot.

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúan egyetért.

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

c::::::::::: < 5,- ] t~
dr. Istenes Ibolya

jegyző
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