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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

 

JE G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült  Szendrő Város Önkormányzata  Képviselő- testületének 2014. február 5-én 

megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme 
  Szendrő, Fő utca 16. 
 

J E L E N  V A N N A K  
 

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István,  Paszternák József János képviselők. 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
 
Meghívottak: 
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető 
Juhász Péter Műszaki Irodavezető 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné  Óvodavezető 

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

 
Tomorszki István Szendrő Város Önkormányzat Polgármestere üdvözli a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület részéről a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Tomorszki István polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő 
napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek:  

 
1./ A 2014. évi költségvetési javaslat előterjesztése 
előadó: Tomorszki István polgármester 
 
2./ A bizottságok 2014. I. félévi munkaterveinek bemutatása 
előadó: Tomorszki István polgármester 

 
3./ Rendelet módosítások 
előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
4./ Szendrői szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 
előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
5./ Indítványok, javaslatok 
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1.Napirend 
A képviselő-testület az 1. napirend keretében  2014. évi költségvetési javaslat előterjesztését 
tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Utal arra, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésére vonatkozó 
javaslatot megkapta. Kéri az azzal kapcsolatos véleményeket. 
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke  
A bizottság tárgyalta a 2014. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot. Mivel a költségvetés 
14. 630.000.- forintos hiánnyal készült el, így a bizottság azt nem javasolja elfogadásra a 
képviselő- testület számára és kérik a költségvetés racionalizálását és újra tervezését. 
 
Tomorszki István polgármester  
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§ (4) bekezdése értelmében költségvetést hiánnyal nem 
lehet tervezni, így javasolja, hogy ne fogadja el a költségvetést az előterjesztett formában, 
illetve  felkéri a jegyzőt, hogy a tervezet további átdolgozásáról gondoskodjon annak 
érdekébe, hogy az legkésőbb március 15-ig képviselőtestület elé terjeszthető legyen. 
 
A napirenddel kapcsolatosan szavazás nem történt, a képviselő-testület a javaslattal 

egyhangúan egyetért. 

 
2.Napirend 
A képviselő-testület 3. napirend keretében a 2014. I. félévi bizottsági munkaterveket 
tárgyalja.  (Az előterjesztett bizottsági munkatervek a jegyzőkönyv mellékletét  képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a bizottsági munkatervek ismertetését.  
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke  
A Pénzügyi Bizottság jelen testületi ülésre összeállította 2014. I. félévi munkatervét, melyet 
előzőleg testületi tagok rendelkezésére is bocsájtottak. Kéri a munkaterv előterjesztett 
formában történő jóváhagyását.  
 
Paszternák János Humánpolitikai Bizottság tagja 
A Humánpolitikai Bizottság szintén meghatározta 2014. I. félévre szóló munkatervét, és kéri 
annak előterjesztett formában történő jóváhagyását a képviselő- testülettől.  
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri  mindkét bizottság 2014. I. félévi munkatervének előterjesztett formában történő 
jóváhagyását.  
Ismerteti a határozati javaslatokat.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:   Bizottsági  munkatervek elfogadása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
- a Humánpolitikai Bizottság 2014. I. félévi munkatervét az előterjesztett formában,  
- a Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
2014. I. félévi munkatervét az előterjesztett formában elfogadja.   
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 Felelős :  polgármester 
 Határidő: 2014. június 30. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
  

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2014. /II.05./  határozata:  

 
Tárgy:   Bizottsági  munkatervek elfogadása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
- a Humánpolitikai Bizottság 2014. I. félévi munkatervét az előterjesztett formában,  
- a Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
2014. I. félévi munkatervét az előterjesztett formában elfogadja.   

  
 Felelős :  polgármester 
 Határidő: 2014. június 30. 
 
3.Napirend 
A képviselő-testület a 4. napirend keretében rendelet módosításokat tárgyal. (Az 
előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
– A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 
11/2003.(VIII.27.) rendelet módosítása 
  
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági 
szolgáltatásokról szóló 11/2003.(VIII.27.) rendeletet a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet Főosztályának javaslatára szükséges módosítani.  
Ismerteti az előterjesztést, mely tartalmazza a módosítás szükségességének indokolását és 
a tervezetet és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja az 1/2014. (II.06.) rendeletét, mely a  
köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 
11/2003.(VIII.27.) rendeletet módosítja.  

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 20/2013.(X.31.) rendelet módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy fenti rendelet módosítása az előzőekben ismertetett 
okból indokolt.  
Ismerteti a rendelet-tervezeteket és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 2/2014.(II.06.) rendeletét, mely a  háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 20/2013.(X.31.) 
rendeletet módosítja.  

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4.Napirend 
A képviselő- testület az 5. napirend keretében a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 
póttagjainak megválasztását tárgyalja. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Mint ismert, Magyarország köztársasági elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők választását. A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2014. 
(I.20.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdés alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és 
szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 
2014. március 17-én 16.00 óráig választja meg. Részletesen ismerteti az előterjesztést - 
mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Elmondja, hogy a jelen testületi ülésre előterjesztett határozati javaslatban szereplő jelöltek 
előzetesen nyilatkoztak arról, hogy elvállalják a tagságot, és vállalják megválasztásukat. 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. Törvény 24.§(1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szendrői 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

Bizottság tagjai:+ 

Név Cím 

Giák Béla András   3752 Szendrő, Kölcsey F. utca 6. 

Szomolya Ferencné  3752 Szendrő, Part u. 11. 

Molnár Istvánné   3752 Szendrő, Dózsa Gy.2/C. 

Veres József   3752 Szendrő,  Dózsa Gy. u.  

Sóváriné Sárog Éva  3752 Szendrő, Árpád u.37. 

Móth Andrásné  3752 Szendrő, Rákóczi u. 30. 

Nagy Mária  Magdolna    3752 Szendrő,  Fő u.1. 

Marton Péterné   3752 Szendrő, Hősök tere 3. 

Barnóczki Lászlóné   3752 Szendrő, Kovács u.9. 

Szarka Tamás   3752 Szendrő, Lenkei u. 1. 

Filepné Tóth Éva  3752 Szendrő, Petőfi tér 30. 

Balákné  Nagy Marianna 3752 Szendrő, Kölcsey F. utca 10. 

Póttagok 

Név Cím 

Liptákné Spisák Beáta  3752 Szendrő, Váralja u. 42. 

Poharanszki Béláné 3752 Szendrő, Rákóczi 78. 

Szaniszlóné Veres Mónika 3752 Szendrő, Ady E. utca 14. 

Antalné Fóris Irma 3752 Szendrő, Part út 13. 

Fazekas Pál 3752 Szendrő, Petőfi tér 21. 
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Hajdu Katalin 3752 Szendrő, Újélet u. 39. 

Lipták Katalin 3752 Szendrő, Árpád u.21. 

Nagy Róbertné 3752 Szendrő, Árpád u. 8. 

Izsvákné Bosnyák Margit 3752 Szendrő, Rákóczi u. 60. 

 
Határidő: 2014. március 17. 
Felelős: jegyző 
 

 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(II.05.) határozata 

 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. Törvény 24.§(1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szendrői 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

Bizottság tagjai: 

Név Cím 

Giák Béla András   3752 Szendrő, Kölcsey F. utca 6. 

Szomolya Ferencné  3752 Szendrő, Part u. 11. 

Molnár Istvánné   3752 Szendrő, Dózsa Gy.2/C. 

Veres József   3752 Szendrő,  Dózsa Gy. u.  

Sóváriné Sárog Éva  3752 Szendrő, Árpád u.37. 

Móth Andrásné  3752 Szendrő, Rákóczi u. 30. 

Nagy Magdolna    3752 Szendrő,  Fő u.1. 

Marton Péterné   3752 Szendrő, Hősök tere 3. 

Barnóczki Lászlóné   3752 Szendrő, Kovács u.9. 

Szarka Tamás   3752 Szendrő, Lenkei u. 1. 

Filepné Tóth Éva  3752 Szendrő, Petőfi tér 30. 

Balákné  Nagy Marianna 3752 Szendrő, Kölcsey F. utca 10. 

Póttagok 

Név Cím 

Liptákné Spisák Beáta  3752 Szendrő, Váralja u. 42. 

Poharanszki Béláné 3752 Szendrő, Rákóczi 78. 

Szaniszlóné Veres Mónika 3752 Szendrő, Ady E. utca 14. 

Antalné Fóris Irma 3752 Szendrő, Part út 13. 

Fazekas Pál 3752 Szendrő, Petőfi tér 21. 

Hajdu Katalin 3752 Szendrő, Újélet u. 39. 
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Lipták Katalin 3752 Szendrő, Árpád u.21. 

Nagy Róbertné 3752 Szendrő, Árpád u. 8. 

Izsvákné Bosnyák Margit 3752 Szendrő, Rákóczi u. 60. 

 
Határidő: 2014. március 17. 
Felelős: jegyző 

 
5./ Indítványok, javaslatok 
 
- Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet a Magyar Közlöny 13. számában megjelent a 2014. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás – támogatás igénylésének és elbírálásának részletes 
feltételeiről szóló 8/2014.(I.31.) BM rendelet. Ismerteti, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásához idén is segítséget nyújt az ÉRV Zrt. Ismerteti az ÉRV Zrt. 519/2014. számon 
iktatott megkeresését, részletezi a pályázattal kapcsolatos határidőket, feltételeket. 
Ismerteti a  határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. évre 
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
 
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
 Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(II.05.) határozata 
 

Tárgy:Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  2014. évre 
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz 
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
 
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

- Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
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Tomorszki István polgármester 
Ismerteti az Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása elnökének a mai napon érkezett 
megkeresését. E szerint a Társulási Megállapodásának módosítására azért van szüksége, 
mert két település, Aggtelek és Jósvafő jelezte a Társulásból történő kilépési szándékát. (Az 
előterjesztés és a módosításra vonatkozó javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Megjegyzi, hogy az előterjesztést nem állt módjukban előzőleg megküldeni, mivel röviddel a 
testületi ülés előtt érkezett a módosító javaslat. Ez a módosítás az említett két tagtelepülés 
kiválásának a kérelme miatt szükséges, mivel így módosul a társulás lakossági létszáma 
illetve a szakfeladatok is. 
 
Hozzászólások 
 
Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy ez a kiválás érinti-e azt, hogy Szendrő látja el a két település orvosi 
ügyeletét. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Információi szerint  Jósvafő az orvosi ügyleti ellátásban továbbra is részt kíván venni, 
azonban  ezzel kapcsolatban még nem keresték meg önkormányzatot. 
 
PaszternákJános képviselő 
Érdeklődik, hogy hogyan kell elindítaniuk azt az eljárást, hogy Jósvafő a szendrői központú 
ügyelethez tartozhasson kistérségi kiválása után is. 
  
Hudák József alpolgármester 
Véleménye szerint nem lesz egyszerűen megoldható a finanszírozás kérdése, mivel azt a 
Kistérségi Többcélú Társulás kapja meg, és Jósvafő már nem lesz tagja annak. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy az OEP finanszírozást Szendrő kapja meg az 
ellátási kötelezettségre, a települések a két összeg közti különbséget pedig lakosságszám 
arányosan fizetik hozzájárulásként. 
 
Hudák József alpolgármester 
Továbbra is fent tartja az előzőekben elhangzott véleményét. 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatásul közli a testülettel, hogy a Kistérségi Többcélú Társulás inkasszó - szerződést 
köt a településekkel megelőzve az eladósodást. Jósvafő ügyeleti ellátásával kapcsolatban 
megjegyzi, hogy a társulás szerint a településnek jelenleg még túlfizetése is van a 
hozzájárulások tekintetében. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Véleménye szerint az ügyeleti ellátásban sok település szerepel, és ha vidéki hívást kap az 
éppen ügyeletet végző háziorvos annak köteles eleget tenni, azonban így városuk ellátatlan 
marad, és a nagy távolságok miatt nem lehet időben segíteni a betegeknek. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Megjegyzi, hogy Szendrő városának az ügyeleti ellátás már régóta kötelezettsége. 
 
Tomorszki István polgármester 
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Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy ez egy kötelezettség, aminek eleget kell tenniük. 
Az orvosi ügyelet csak társulási vagy vállalkozási formában működtethető, ezért önként 
vállalt feladattal nem szabad hiányt keletkeztetniük. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri 
annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(II.05.) határozata 
 

Tárgy:  Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, 
és minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi döntést hozta: 
1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, és 
az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
- A SZEGRÓZSA Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet részére ingatlan 
használatba adási szerződés jóváhagyása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy Szendrő Város Önkormányzatához kérelemmel 
fordult a Szendrői Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a testület 2012-ben döntött arról, 
hogy számukra földterületet biztosít szociális földprogram elindítására. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke jelen kérelmében jelezte, hogy le kívánnak mondani a földhasználatról, 
és a földterületet a szendrői Szeg-Rózsa Szociális Szövetkezet javára kívánják felajánlani. 
(A kérelem másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 A szövetkezet pályázatot kíván benyújtani fölművelési programra, melyben 30 fő 
munkavállalót foglalkoztatna. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 
használatba-vételi szerződésben szerepelt, hogy kizárólag a képviselő-testület 
hozzájárulásával ruházható át a földhasználat joga.  
 
Hozzászólások 
 
Tomorszki István polgármester  
Javasolja, hogy tegyenek eleget a kérésnek, ne akadályozzák a szövetkezet fejlődését. 
Azonban, úgy gondolja, hogy egy rövidebb, határozott idejű szerződést kössenek a 
használóval, amennyiben tényleg megkezdődik az érdemi munka a földterületen.  
 
Hudák József alpolgármester 
Egyetért polgármester úrral, azonban igazából a nemzetiségi önkormányzat nem mondhatna 
le senkinek sem a javára a földterületről, legfeljebb visszaadhatja az önkormányzatnak, 
amely használatba bocsájtja a Szeg-Rózsa Szociális Szövetkezetnek. Véleménye szerint a 
szerződésbe kössék ki, hogy semmiféle építményt, fóliasátrat nem létesíthetnek az 
önkormányzat tulajdonában álló földterületen. 
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Jósvay István képviselő 
Véleménye szerint is támogassák ezt a kezdeményezést,  kiváltképp azért mert azt a terültet 
az önkormányzat nem hasznosítaná semmire sem. Arról érdeklődik, hogy honnan fognak 
mezőgazdasági járműveket bérelni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Válaszában elmondja, hogy a szövetkezet  GAMESZ- tól fogja  bérbe venni a munkálatok 
idejére a mezőgazdasági gépeket. 
Ismerteti a határozati javaslatot, valamint a használatba adási szerződés tervezetét és kéri 
annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

Tárgy:  SZEGRÓZSA Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet földhasználati 
szerződése 
 
1. Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrő Városi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a Szendrő, 1854 hrsz.-tól és 1885. hrsz-ig , 20 db, 
összesen 16.792,5 m2 összterületű, „beépítetlen terület” művelési ágú területre kötött 
földhasználati szerződést 2014. február 7. napjával fölbontja.  
 
2. Képviselő-testület úgy határoz, hogy a területet a SZEGRÓZSA Gazdasági és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet (cégjegyzékszám: 05-02-000857, székhely: 3752 
Szendrő, Rózsa utca14., képviseletére jogosult: Beri Csaba)  
 
3. A használatba adási szerződés időtartama :2014. február 17. -  2015. január 31.  
 
4. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő 
földhasználati szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2014. február 11.  
Felelős: polgármester 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(II.05.) határozata 
 

Tárgy:  SZEGRÓZSA Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet földhasználati 
szerződése 
 
1. Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrő Városi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a Szendrő, 1854 hrsz.-tól és 1885. hrsz-ig , 20 db, 
összesen 16.792,5 m2 összterületű, „beépítetlen terület” művelési ágú területre kötött 
földhasználati szerződést 2014. február 7. napjával fölbontja.  
2. Képviselő-testület úgy határoz, hogy a területet a SZEGRÓZSA Gazdasági és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet (cégjegyzékszám: 05-02-000857, székhely: 3752 
Szendrő, Rózsa utca14., képviseletére jogosult: Beri Csaba)  
 
3. A használatba adási szerződés időtartama :2014. február 17. -  2015. január 31.  
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő 
földhasználati szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2014. február 11.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
- A Szendrői Hétszínvirág Óvoda nyílászáróinak cseréje és homlokzati- és 
padlásfödém hőszigetelésére pályázat benyújtása 
 
Tomorszki István polgármester 
Röviden összefoglalja a képviselő-testülettel a Magyar Közlöny 13. számában megjelent, 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének 
részletes szabályairól szóló 2014.(I.31.) BM rendelet tartalmát. Elmondja, hogy a hivatkozott 
jogszabály alapján lehetősége lenne az önkormányzatnak az óvoda nyílászáróinak 
cseréjére, a homlokzati és padlásfödém hőszigetelésére.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a pályázat benyújtását.  
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Szendrői Hétszínvirág Óvoda nyílászáróinak cseréje és homlokzati- és 
padlásfödém hőszigetelése 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a 4/2014.(I.31.) BM 
rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
 
Pályázat címe: Szendrői Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása 
 
Az összköltség: 20.949.414,- F 
Saját erő: 2.049,441,- Ft 
Támogatási intenzitás: 90% 
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
Határidő: 2014. február 14.  
Felelős: polgármester 

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

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(II.05.) határozata 
 

Tárgy: Szendrői Hétszínvirág Óvoda nyílászáróinak cseréje és homlokzati- és 
padlásfödém hőszigetelése 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a 4/2014.(I.31.) BM 
rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
 
Pályázat címe: Szendrői Hétszínvirág Óvoda energetikai felújítása 
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Az összköltség: 20.949.414,- F 
Saját erő: 2.049,441,- Ft 
Támogatási intenzitás: 90% 
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
Határidő: 2014. február 14.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
- A Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a képviselő-testülettel a Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó TársulásTársulási Megállapodásának módosítása tárgyában készített 
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kéri a Társulási Megállapodás előterjesztett formában történő módosítását.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: A Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  
Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Megállapodásának módosítását és s minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi 
döntést  hozta: 
 
A Képviselő-testület a  Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 
mellékleteként j ó v á h a g y j a . 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, 
és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 

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

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(II.05.) határozata 
 
Tárgy: A Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  
Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Megállapodásának módosítását és s minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi 
döntést  hozta: 
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A Képviselő-testület a  Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 
mellékleteként j ó v á h a g y j a . 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, 
és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
- Ajánlattételi felhívás jóváhagyása az „Alternatív fűtési rendszer megvalósítása 
faapríték kazán beépítésével „ című közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 
 
Tomorszki István polgármester 
Emlékeztetőül elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be Szendrő város 
foglalkoztatásának hosszútávon fenntartható növelése ,,zöld munkahelyek" létrehozásával 
címmel a  TÁMOP-1.4.3-12/1. konstrukció keretében. A pályázat megvalósításának jelenlegi 
szakaszában közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az ún. „Alternatív fűtési rendszer 
megvalósítása faapríték kazán beépítésével” rész tekintetében  kazán beszerzésre.  
A közbeszerzési eljárás megindítására részletes ajánlattételi felhívás készült, melyet a Kbt. 
122/A. §. értelmében négy olyan gazdasági szereplőnek tervezik megküldeni, akik eddigi 
tevékenységeik alapján  a tárgyi munkában jártasságot és kellő ismeretet szereztek. A négy 
ajánlattevőnek a következő szereplőket javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.  
- BORSOD – HATING KFT. (352 Miskolc, Kaptár u. 22.) 
- Zsigmondy Projekt Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
- Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5. ) 
- Kárpi Tibor Ev. (3752 Szendrő, Nagyállomás u. 35.) 
 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és az eljárást megindító 
hirdetmény közzététele a TÁMOP- 1.4.3. konstrukció keretében megvalósítandó   
„Alternatív fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” tárgyban 

 
1.Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az „Alternatív fűtési 

rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” tárgyú a Kbt. 122./A §. szerinti 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és az ajánlattételi dokumentációt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást az alábbi 
négy gazdasági szereplőnek küldi meg: 

 
- BORSOD – HATING KFT. (352 Miskolc, Kaptár u. 22.) 
- Zsigmondy Projekt Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
- Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5. ) 
- Kárpi Tibor Ev. (3752 Szendrő, Nagyállomás u. 35.) 

 
3.  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezet 12. pontja értelmében az alábbi személyeket választja a Bíráló Bizottság tagjainak: 
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dr. Kresák Zoltán-  jogi és közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret  
Bartók Gábor – pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
Giákné Szarvas Andrea – pénzügyi ismeretek 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének15 /2014.(II.05.) határozata 
 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és az eljárást megindító 
hirdetmény közzététele a TÁMOP- 1.4.3. konstrukció keretében megvalósítandó   
„Alternatív fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” tárgyban 

 
1.Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az „Alternatív fűtési 

rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” tárgyú a Kbt. 122./A §. szerinti 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és az ajánlattételi dokumentációt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást az alábbi 
négy gazdasági szereplőnek küldi meg: 

 
- BORSOD – HATING KFT. (352 Miskolc, Kaptár u. 22.) 
- Zsigmondy Projekt Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
- Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi u. 5. ) 
- Kárpi Tibor Ev. (3752 Szendrő, Nagyállomás u. 35.) 

 
3.  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezet 12. pontja értelmében az alábbi személyeket választja a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

 dr. Kresák Zoltán-  jogi és közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret  
Bartók Gábor – pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
Giákné Szarvas Andrea – pénzügyi ismeretek 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
- Ajánlattételi felhívás jóváhagyása „A Rakacai-víztározó árvízvédelmi 
rekonstrukciójának építési munkái” című közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 
 
Tomorszki István polgármester 
Emlékezteti a testületet, hogy az önkormányzat az ÉRV Zrt-vel közösen pályázatot nyújtott 
be a Rakacai víztározó gátjának felújítására. A pályázat jelen szakaszában a kivitelező 
kiválasztására kerül sor.  
Ismerteti az ajánlattételi dokumentációt és a bíráló bizottsági tagjaira vonatkozó 
előterjesztését és kéri a testületet a határozati javaslat jóváhagyására.  
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és az eljárást megindító 
hirdetmény közzététele a „Svájci - Magyar Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-
víztározó árvízvédelmi rekonstrukciójának építési munkái” tárgyban 

 
1.Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete dönt a „Svájci- Magyar 

Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-víztározó árvízvédelmi rekonstrukciójának 

építési munkái” tárgyú a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról és az ajánlattételi dokumentációt a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SH/2/2/5 azonosító számú, 
„Svájci - Magyar Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-víztározó árvízvédelmi 
rekonstrukciójának építési munkái” tárgyú közbeszerzési megindítását és a felhívás 
közzétételét jóváhagyja.  
 

3.  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezet 12. pontja értelmében az alábbi személyeket választja a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

dr. Virág László – jogi ismeretek  
Bartók Gábor– pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
Prókai Béla –közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozza a következő határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének16 /2014.(II.05.) határozata 
 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása és az eljárást megindító 
hirdetmény közzététele a „Svájci - Magyar Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-
víztározó árvízvédelmi rekonstrukciójának építési munkái” tárgyban 

 
1.Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete dönt a „Svájci- Magyar 

Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-víztározó árvízvédelmi rekonstrukciójának 

építési munkái” tárgyú a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról és az ajánlattételi dokumentációt a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SH/2/2/5 azonosító számú, 
„Svájci - Magyar Együttműködési Program” SH/2/2/5 „A Rakacai-víztározó árvízvédelmi 
rekonstrukciójának építési munkái” tárgyú közbeszerzési megindítását és a felhívás 
közzétételét jóváhagyja.  
 

3.  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezet 12. pontja értelmében az alábbi személyeket választja a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

dr. Virág László – jogi ismeretek  
Bartók Gábor– pénzügyi, közbeszerzési ismeretek 
Prókai Béla –közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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- Közérdekű kérdések, felvetések 
 
Paszternák János képviselő 
Lakossági kérdést szeretne tolmácsolni a képviselő- testület felé. Felsőpásti lakosok 
érdeklődnek arról, hogy a Bódva folyó gátjai meg lesznek-e erősítve a közeljövőben. 
Továbbá elmondja, hogy a közvilágítással kapcsolatos javaslattal élne városuk egyik lakosa, 
miszerint a kereszteződésekben meglátása szerint nagyobb fényű lámpatesteket kellene 
felszereltetniük a korszerűsítésnél. Ennél a témánál maradva újabb kérdés a lakosok felől, 
hogy kinek jelenthetik be az önkormányzatnál a közvilágítással kapcsolatos problémáikat. 
Végül Tarjányi Sándor GAMESZ vezetőjéhez intézi kérdését, hogy a START munkaprogram 
2013-ban hogyan zárta az évet, illetve lesz-e folytatása a 2014-es évben. 
 
Hudák József alpolgármester 
Elmondja, hogy feladatként tűzték ki a földgátak megépítését újjáépítését, azonban az 
érintett földterületek ingatlan nyilvántartásbeli rendezetlensége miatt nem tudott az 
önkormányzat pályázatot benyújtani. Reméli, hogy a 2020-as tervezési időszakban 
megvalósul a gátak újjáépítése. Ismerteti ezzel kapcsolatos terveiket, de megjegyzi, hogy 
addig rendezniük kell a tulajdonjogokat. 
 
Tomorszki István polgármester 
Csatlakozva az  előzőekben elhangzottakhoz elmondja, hogy például a gátak alatti 
földterületek magántulajdonban vannak. Jelen pillanatban is folynak a tulajdonosok 
megkeresései, azonban a megegyezést nehezíti az örökösök felkutatása.  
 
Joó László képviselő 
Elmondja, hogy a Bódvának egyes szakaszain meg lett emelve a gát, főleg az árterek 
területén, azonban ez nem fog csak egy bizonyos mennyiségű vizet megfogni. Tart attól, 
hogy egy nagyobb esőzés következtében a gát átszakad, és elönti várost a víz. Véleménye 
szerint nem tűr halasztást a gátak megépítése. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Kéri a képviselő- testületet, hogy a Rákóczi út mögötti gát helyreállítását is próbálják meg 
véghezvinni.  
 
Tomorszki István polgármester 
Az önkormányzat igyekszik ezeket a problémákat kezelni és maga részéről bízik a 
tulajdonosok jó akaratában- ami a földterületek használatba bocsájtását illeti. 
 
A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy a munkálatok végző cégnek átadták a 
területeket, és egy hét múlva megkezdik a munkát is. Megjegyzi, hogy közel 160-180 darab 
lámpatestet cserélnek, a többi lámpán korszerűsítést fognak végrehajtani. A GAMESZ 
vezetőjét megkéri, hogy a lámpatestek védelme érdekében, kezdjék meg a védőrácsok 
gyártását, felszerelését. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a meghibásodott 
lámpatestek szerkezetéből származó alumíniumot értékesíteni fogják, így szert tehetnek egy 
kisebb haszonra. Tolmácsolja a munkát végző cég kérését, a GAMESZ vezető felé, 
miszerint egy tároló helyet szeretnének kérni önkormányzattól, illetve a tartóoszlopok 
helyeinek kiásását. 
 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
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Elmondja, hogy ez volt az első év, hogy az ún. mezőgazdasági start munkaprogramot 
működtetik, 51 főt foglakoztatva. Kialakítottak egy állattartó telepet, ahol 200 tyúknak, 
anyakocának valamint 20 süldőnek ad helyet. 2013-ban négy  hektárnyi területen termeltek 
konyhakerti növényeket, a 2014-ben évben tizenkilenc hektáron szeretnék ezt a  termelést 
folytatni. A bevétellel kapcsolatban elmondja, hogy a megtermelt zöldségek nagy részével a 
konyha alapanyag ellátását, azon belül a nyári gyermekétkeztetést segítettek. Az 
alapanyagok értéke körülbelül 1.300.000. Ft, tehát ennyivel csökkentették a konyha 
költségeit. A sertések közül ötöt vittek el vágóhídra, amelyek szintén a város étkeztetését 
szolgálták. A továbbiakban részletezi a hús felhasználásának közegészségügyi feltételeit és 
korlátait. .  
 
A következő évre meg szeretnék háromszorozni a termelt mennyiségeket. Amennyiben a 
benyújtott pályázatot megnyerik, további állattartásra alkalmas ólat kívánnak építeni. 
Elmondja, hogy a foglalkoztatásra nemrégiben kellett pályázni, melyben egy hektár föld 
megművelésére 3-6 főt vehetnek föl, tehát a tervezett 80 fő helyett 114 főre foglalkoztatására 
van lehetőségük. Azért nyújtották be a maximum létszámra a tervezetet, mert így a dologi 
költség támogatása is nagyobb a programnak,  de megjegyzi,  még így sem lesz elegendő. 
Korábban ezekből a munkákból tudták fedezni a rezsiköltségeket, a gazirtást, azonban ezzel 
most nem tervezhetnek. Ami a legnagyobb probléma az az, hogy még a vetőmag költéségét 
sem fedeztethetik a program keretén belül. A benyújtott pályázat sikeressége függ attól, 
hogy az elbírálásakor azt  ráépülő vagy mintaprogramként határozzák –e meg. Amennyiben , 
ráépülő programként,  nem lehetnek biztosak abban, hogy pályázatuk nyerni fog. 
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Tájékoztatja, a képviselő- testületet, hogy a lakosság fenntartásokkal fogadta a bányanyitás 
lehetőségét, és tartanak attól, hogy japán kivitelezők kezébe fog kerülni ez az üzlet. Kéri és 
javasolja, hogy közmeghallgatáson vagy más fórumon tájékoztassák a lakosokat a 
tudnivalókról. 
 
Tomorszki István polgármester 
Leszögezi, hogy az eljárási technológia japán, nem mint nemzetiség fog munkát végezni 
városuk terültén. Természetesen lehetőséget fog biztosítani a város lakosságának 
tájékoztatására a megfelelő fórumon.  
 
Tájékoztatja a képviselő- testületet az ún. MANDA  közfoglalkoztatási programról, amely 
nemrégiben indult el városukban 36 fő közép-illetve felsőfokú végzettségű foglalkoztatottal. A 
program keretén belül a fellelhető értékeket gyűjtik össze és digitálisan archiválják.  
 
Az ügyeleti ellátással kapcsolatban el kéri, hogy dolgozzanak ki egy olyan költségvetést  
amelyben az ügyeletet végző orvosok órabérét növelnék egy jelképes összeggel, ugyanis 
nagyon kevés orvos van aki ügyeletet vállal, és úgy gondolja a béremelés motiválná őket. 
Megjegyzi, hogy az új háziorvosuk, aktívan részt vesz az ügyeleti ellátásban. Az ügyeleti  
gépjármű bérlése, illetve a béremelés miatt változna a hozzájárulás összege. Ezért össze 
fogja hívni t a ársult települések polgármestereit egy egyeztető ülésre.  
 
A továbbiakban tájékoztatást ad a tűzoltósággal kapcsolatos perről.  Elmondja, hogy a 
perben képviselte volna az önkormányzatot  egy ügyvéd, kinek megbízási díja 800.000.- 
forint lett volna, azonban amikor az ügy tárgyalására került volna sor, visszakozott és nem 
vállalta mert a szerződésében kikötött időszakig nem történt meg bére felének átutalása. 
Ezért az ügyvéddel kötött, perképviseletre vonatkozó szerződést felbontotta, mert az ügy 
nem tűrt halasztást. Ezt követően a perbeli képviseletre Dr. Iván Zsoltot bízta meg és kaptak 
haladékot az előkészületekre.  
 
Bejelentésként elmondja, hogy jelentkezett önkormányzatuknál egy gyöngyösi cég, aki 
telephelyet szeretne városukban létesíteni – a benzinkúttal szemben elhelyezkedő  területre. 
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Bejelentésként elmondja, hogy jelentkezett önkormányzatuknál egy gyöngyösi cég, aki 
telephelyet szeretne városukban létesíteni – a benzinkúttal szemben elhelyezkedő  területre. 
lemezmegmunkálásra, amennyiben pályázatuknak pozitív elbírálásban részesül.  További 
információ esetén tájékoztatja a testületet a fejleményekről. 
 
Paszternák János  képviselő 
Szerinte nem a legmegfelelőbb helyet nézték ki telephelynek, mert a Szendrőbe bejövő 
főútvonal mentén nem lenne túl esztétikus egy lemezprésgyár megléte.Tomorszki István 
polgármester 
Véleménye szerint éppen azért az a terület a legmegfelelőbb, hiszen  korábbi  képviselő-
testületi döntés alapján ipari területté van nyilvánítva. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Szendrő város parkolási rendszerével kapcsolatban szeretne megjegyzést tenni. Véleménye 
szerint az új útburkolat és a szegély közti magasságkülönbsége miatt nagyon nehézkes a 
parkolás, és így nehezen lehet közlekedni az utakon. A járdák burkolatával kapcsolatban 
elmondja, hogy a téli időszakban szinte lehetetlen rajta közlekedni, mert nagyon síkossá 
válnak, fél, hogy az idősek számára is nagyon balesetveszélyes. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a közútkezelő kikötése az, hogy padka valamint növénysziget épüljön az 
utak mentén. Felkéri Tarjányi Sándor GAMESZ vezetőt, hogy adjon tájékoztatást a járdák 
kezeléséről. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Hozzáfűzne annyit a parkolási rendszer kialakításához, hogy az kivitelezési terv alapján 
épült, attól el nem térhettek. Igazat ad Karl Mártonnak abban, hogy nagyon síkossá tudnak 
válni a GAMESZ által készített járdafelületek, azonban nem gondolták, hogy azok felülete a 
téli időszakban ennyire megnehezítik a közlekedést. Igyekeznek megoldást találni arra, hogy 
lehetne az elkészített járdalapok felületét felérdesíteni. 
 
Jósvay István képviselő 
Két ügyben kíván hozzászólni a témához. Jelzi, hogy temetések illetve várdombi 
rendezvények alkalmával nehézkes a parkolás a Gacsal utca végén.  Zúzottkővel való 
beborítást ajánlana ezekre a területekre. A másik észrevétel az általános iskola E épületével 
kapcsolatos, ami önkormányzati tulajdon maradt és véleménye szerint bizonyos minimális 
javításokat eszközölnie kellene a GAMESZ-nak az épületen az állagmegóvás miatt.  
 
Tomorszki István polgármester 
Megjegyzi, hogy városuk költségvetésébe nem fér bele egy felújítás, de a jelenleg is ott folyó 
képzésekből befolyó összeg felhasználásával  lehetne javítani az épület állapotán. 
Összegyűjtik a teendőket, és reméli a 2014-es évben  el fognak kezdeni néhány munkálatot. 
  
A Gacsal úti tereprendezést jó ötletnek tarja, amennyiben lehetőségük lesz rá, hozatnak oda 
zúzott követ, de elmondja, hogy általában nem a parkolóhelyek kevesek, hanem a nem 
megfelelő parkolással van gond. Javaslata, hogy ilyenkor küldjenek oda egy  településőrt, aki 
irányítja a forgalmat. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy borították már be kővel azt a területet, csak az utolsó ház 
kertjéből egy nagyobb eső kimossa az iszapot és ugyanott vannak, mintha nem fedték volna 
le. Véleménye szerint is megoldható lenne a probléma egy forgalom irányító kihelyezésével, 
és takarékosabb is, mint adott időközönként újra lekövezni a házak előtti szakaszt. 
 




