
 

 

 

 

Szendrő Város Önkormányzatának Képvisel ő-testülete 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-i  nyilvános  
üléséről. 
 

Jelen vannak  
 

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartalmán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kenézné Fóris Hilda aljegyző 
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné  Óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ Pénzügyi csoportvezető 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
 
A képviselő- testület 7  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett a 
javaslattal. 
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek:  
 
1./ A 2014. évi költségvetés elfogadása 

előadó:  Tomorszki István polgármester 
 

2 / A köztisztviselők juttatásáról szóló 7/2013. számú önkormányzati rendelet módosításának 
jóváhagyása 

előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 

3./ A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 

4./ Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás - Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyása 

előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 

 



 

 

 

 

5./ az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítása 

előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző 

6./ Indítványok, javaslatok 
 
 
 
1.Napirend  
A képviselő- testület az első napirendi keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetés 
elfogadásáról dönt. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr.Istenes Ibolya jegyző 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú 
tervezés keretein belül előírja  - a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 
alapján - hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 
elfogadásáig kell megállapítania. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. 
melléklete tartalmazza. 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Módosító javaslat nem volt. 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 19/2014.(III.05.) határozata  
 
Tárgy : Szendrő Város Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete - az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján - a saját bevételei összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint 
jóváhagyja .  

Határid ő: azonnal, illetve 2014. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
Tomorszki István polgármester 
Az előző években kialakult gyakorlat szerint a 2014. évi költségvetési javaslatot 2014. 
február 5-i ülésen tárgyalták először, pénzügyi bizottsági egyeztetést követően. Akkor sem a 
bizottság, sem a képviselő-testület nem tartotta elfogadhatónak a tervezetet és annak 
átdolgozását kérték. Ezt követően az átdolgozott tervezet egyeztetésére és véleményezésre 
került sor az illetékes intézményvezetők részvételével több pénzügyi bizottsági ülés 
alkalmával. Akkor mind a bizottsági tagok, mind az intézményvezetők részletes tájékoztatást 
kaptak az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól is.  



 

 

 

 

A mai ülésre a képviselők írásban megkapták a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos 
előterjesztést, mely magában foglalja az indoklást és a számszaki kimutatásokat. (Az 
előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Kéri a költségvetési tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 

 
Jósvay István Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
 Bizottság elnöke 
Utal arra, hogy a korábbi testületi ülés alkalmával a bizottság változtatásokat kért a 
költségvetési javaslattal kapcsolatban a Pénzügyi Irodától. Jelen testületi ülésre a kért 
módosítások beépítésre kerültek a javaslatba. A bizottság részletesen megtárgyalta azt, ahol 
az intézményvezetők és a javaslatot készítők is jelen voltak. Ezen egyeztetések 
eredményeként a pénzügyi bizottság az önkormányzat  2014. évi költségvetését az 
előterjesztett formában elfogadásra javasolja a képviselő- testület számára. 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Javasolja a testületnek a 2014. évi költségvetési javaslat előterjesztett formában történő 
elfogadását. A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Módosító javaslat nem volt. 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  

7 igen szavazattal  egyhangúan megalkotja az Önkormányzat   2014. évi 
költségvetésér ől szóló 3/2014. /III. 6./ önkormányzati rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Napirend  
A képviselő-testület a 2. napirend keretében a köztisztviselők juttatásáról szóló 7/2013. 
számú önkormányzati rendelet módosítását tárgyalja.  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A köztisztviselők juttatásáról szóló 7/2013. számú önkormányzati rendelet módosításának 
jóváhagyását kéri a képviselő- testület részéről, melyben a felsőfokú végzettségűek számára 
adható 10%-os eltérítést 20%-ra kívánja növelni. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az 
eltérítés növelésének indoklását. Ismerteti a tervezetet és kéri annak előterjesztett formában 
történő elfogadását, továbbá kéri a testülettől, a Cafetéria összegének megállapítását, a 
minimális adható összeggel. 
Módosító javaslat nem volt.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 
egyhangúan megalkotja 4/2014.(III.6.) rendeletét, mely a köztisztvisel ők 
juttatásainak egyes kérdéseir ől szóló 7/2012. /III. 13./ önkormányzati rendeletet 
módosítja.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3./ Napirend  
A képviselő-testület a 3. napirend keretében a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
tárgyalja.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a képviselő-testület számára korábban már rendelkezésre bocsájtott  Sajó- Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. Jelzi, hogy a társulási megállapodás módosítása 
kormányzati funkciók változása miatt szükséges ismét ezért  kéri, az erre vonatkozó javaslat 
előterjesztett formában történő jóváhagyását a képviselő-testülettől. (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Módosító javaslat nem volt. 
 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 20/2014.(III.05.) határozata  
 

Tárgy:  A  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. napján a  8/2014. 
(II.19) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását  elfogadja .  
 
Felelős:   polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
4./ Napirend  
A képviselő-testület a 4. napirend keretében a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás - Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyását tárgyalja.  
  
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás - 
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervére vonatkozó tervezetet. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Utal arra, hogy a képviselő-testület számára a tervezetet előzőleg rendelkezésre 
bocsájtották, így annak tartalmát megismerhették.  
Meglátása szerint a hulladékgazdálkodási terv tartalmilag megfelelő, ezért javasolja annak 
előterjesztett formában történő jóváhagyását a képviselő-testület számára.  
Módosító javaslat nem volt. 
 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 21/2014.(III.05.) határozata  
 

Tárgy:   A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terv elfogadása 



 

 

 

 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld 
Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói  Hulladékgazdálkodási tervét    
elfogadja.  
 
Felelős:   polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 

5./ Napirend  
A képviselő-testület az 5. napirend keretében  az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítását  
tárgyalja.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet ( 
továbbiakban Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
alapján szükséges az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. függelékét 
módosítani. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Módosító javaslat nem volt. 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 22/2014.(III.05.) határozata  
 
Tárgy:  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. függelékét  
az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
A Szendr ő Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzat i funkciók 
szerinti besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo galkotó és általános   
              igazgatási  tevékenysége 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
              kapcsolódó tevékenységek  
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
041236 Országos közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram  
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása  
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  



 

 

 

 

064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés  
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111 Háziorvosi alapellátás  
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és  támogatása 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás  
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások  
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107030 Szociális foglalkoztatás 
107051 Szociális étkeztetés  
107052 Házi segítségnyújtás  
107054 Családsegítés  
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
 
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a módosításnak a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzaton történő átvezetésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Jegyző 

 
 
6./  Indítványok, javaslatok  
 
- A Szendr ői Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének jóvá hagyása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal - szakmai segítségnyújtás céljával  -
felhívja az önkormányzatok figyelmét az alábbiakra.  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 83. §-a határozza meg a 
kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveit és kijelöli az etikai eljárás lefolytatására jogosult 
szervet, a Magyar Kormánytisztviselői Kart. 
Mivel a köztisztviselők nem tagjai a Magyar Kormánytisztviselői Karnak, a Kttv. 83. § azzal 
az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az 
etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg. Mindezekből következik, hogy a 
képviselő-testületet határozathozatali kötelezettség terheli az általa fenntartott önkormányzati 
hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselőkre irányadó hivatásetikai kódex elfogadása 
tekintetében.  
Elmondja, hogy az Etikai Kódex tervezetét annak szellemében készítették el, hogy az a 
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője számára - munkakörtől és 
vezetői beosztástói függetlenül - meghatározza azokat az értékeket és magatartás normákat, 
amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, 
segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse 
funkcióját.  
Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és 
kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő 
viselkedés kialakításához.  
Hivatal vezetői és köztisztviselői a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a 
közigazgatás és ezen belül a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli 
köztisztviselői kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása 
érdekében kötelesek az Etikai Kódex szabályainak betartására. A továbbiakban ismerteti a 
kódex tartalmát és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. (A tervezet a 
jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 
 



 

 

 

 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 23/2014.(III.05.) határozata  
 
Tárgy:   A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének jóváhagyása 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a  
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztett formában a 
határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 
Felelős:  jegyző 
Határid ő: értelemszerűen 
 
 
 

 
-  A szendr ői orvosi ügyelet m űködtetése 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy 2014. február 20-án egyeztető tárgyalásra hívták 
össze az orvosi ügyeletben résztvevő települések polgármestereit. Az ülésen a 16 megjelent 
polgármesterrel az orvosi ügyelet  2014. évi költségvetésének kérdését tárgyalták. Korábban 
megállapítást nyert, már az előző évben sem volt elegendő az a hozzájárulási összeg amit 
fizettek, hiszen Szendrő városának 2,5 millió forintos ráfizetése keletkezett. Ezt alapul véve, 
a hozzájárulási összeg emelését javasolták a települések számára. Az jelenlévő 
polgármesterek 1500 Ft/fő/év hozzájárulási összeget határoztak meg. A hozzájárulási 
összeg módosításához valamennyi település részéről – tehát Szendrő esetében is - 
határozatba kell foglalni a díj megállapítását.  
 
Hozzászólások  
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy problémák vannak a hozzájárulási összegek kifizetésével kapcsolatosan, 
hiszen számos település nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, továbbá szintén probléma, 
hogy a települések háziorvosai nem hajlandóak ügyelet vállalni az alacsony ügyeleti díjakra 
hivatkozva. Ez utóbbi problémára tekintettel az ügyeleti díjak óránkénti 200 Ft-tal történő 
emelésének támogatásában is megállapodtak a megbeszélésen jelenlévő polgármesterek. 
Reméli ez ösztönzőleg fog hatni a térségben praktizáló orvosokra. 
 
Paszternák János képviselő 
Véleménye szerint, felügyeleti szerv bevonásával is kellene tájékoztatni a települések 
polgármestereit, illetve háziorvosait, hogy az ügyelet ellátása kötelező feladatuk, és nem 
önkéntes jellegű. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Jelzi, hogy ez a megbeszélés informális jellegű volt. Mivel az orvosi ügyelet működtetése az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának a feladata, ezért hivatalosan csak a Társulásnak 
van lehetősége a kötelezettségeiket nem teljesítő településekkel szembeni intézkedésekre.  
 
Tomorszki István polgármester 
Ahhoz, hogy a kérdésben előrelépés történjen, véleménye szerint a hozzájárulás 
megfizetésének jóváhagyása mindenképpen szükséges. Ismerteti a határozati  javaslatot és 
kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
Módosító javaslat nem volt. 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 



 

 

 

 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 24/2014.(III.05.) határozata  
 
Tárgy. Szendrői orvosi ügyelet működtetése 
 
Szendrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a szendrői központi orvosi ügyelet 
működtetésével kapcsolatban az alábbiak szerint foglal állást: 
1. Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a szendrői központi orvosi 
ügyelet további működtetésével.   
2. Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától a feladat 
ellátásának finanszírozását 1.500 Ft/ fő összegben határozza meg, mely összeget az 
ellátási területhez tartozó települések önkormányzatai minden hónap 5. napjáig előre 
kötelesek átutalni az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás részére. 
3. Az önkormányzatok a vállalt hozzájáruláshoz  kapcsolódóan azonnali beszedési 
megbízást  

 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  jegyző 

 
 

- Együttm űködési lehet őség felvetése Berente Község Önkormányzatával 
 

Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy Berente Község Önkormányzata által felajánlott  
együttműködési lehetőségről. Berente Község Önkormányzata rendelkezik szabad anyagi 
forrásokkal, viszont nem rendelkeznek termőföldekkel és közfoglalkoztatásba bevonható 
munkaerővel. Szendrő esetében épp fordított a helyzet, így tehát ésszerű döntésnek látná a 
két önkormányzat együttműködését. Kéri a testület tagjait, hogy segítsenek tartalommal 
feltölteni ezt az alakulóban lévő együttműködést. Ismerteti az együttműködési megállapodás 
tervezett tartalmát és kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket. 
 
Hozzászólások  
 
Kalász László képviselő 
Támogatja az együttműködést, mert véleménye szerint mindkét fél nyerhet vele. 
 
Tomorszki István polgármester 
Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, örül Berente település megkeresésének és számos 
tovább fejlesztési lehetőséget lát az együttműködésben, ezért javasolja az együttműködési 
megállapodás előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Módosító javaslat nem volt. 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 25/2014.(III.05.) határozata  
 

Tárgy:   Együttműködési megállapodás jóváhagyása Berente Község 
Önkormányzatával 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Berente Község 
Önkormányzatával kötendő együttm űködési megállapodást az előterjesztett 
formában - a határozat mellékleteként -  jóváhagyja.  
 
Felelős:  polgármester 
Határid ő: értelemszerűen 



Törvényességi felhívás ismertetése

Dr. Istenes Ibolya jegyző
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától
törvényességi felhívást kapott Szendrő Város Polgármestere és rajta keresztül a
képviselőtestület. A törvényességi felhívás az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában, a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként
nevesített hulladékgazdálkodásra hívja fel a figyelmet.
Ismerteti a törvényességi felhívást.

Hozzászólások

Hudák József alpolgármester
Véleménye szerint eleget tettek kötelezettségüknek, mivel a feladat ellátására Sajó-Bódva
völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulással Szendrő Önkormányzata társuit, a
polgármester a társulási üléseken részt vett illetve a képviselő-testület a
hulladékgazdálkodással és a társulás törvényes működéséhez szükséges valamennyi
döntést időben meghozta.

Tomorszki István polgármester
Szerinte a problémát az okozhatja, hogya Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési
Társulás által létrehozott Zöld Völgy Nonprofit Kft. nem tudta időben beszerezni a szükséges
környezetvédelmi engedélyeket ahhoz, hogy 2014. január 1. napjától el tudja látni a
feladatot. A Katasztrófavédelemnek emiatt kellett csak a közszolgáltatás ideiglenes
ellátására közérdekű közszolgáltatót kijelölnie.

Szendrő Önkormányzata határidőben szerződést kötött a kijelölt szolgáltatóval és a
hulladékszállítás azóta is folyamatos és zavartalan.

Úgy gondolja, hogy válaszlevélben tisztázni tudja az önkormányzat a helyzetét, kéri ehhez a
képviselő- testület támogatását. Javasolja a képviselő-testület számára, hogy forduljanak
határidő-módosítási kérelemmel a Kormányhivatal felé. A 2014. március 31-i határidőt kérjék
2014. április 30. napjában meghatározni. Bízik abban, hogy ekkorra a Zöld Völgy Kft.-nek is
sikerül a szükséges engedélyeket beszereznie.

A képviselő- testület a javaslattal egyhangúan egyetért.

Mivel több hozzászólás valamint indítvány és javaslat nem volt, Tomorszki István
polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja és jelzi, hogy a képviselő-
testület zárt ülés keretében folytatja a munkát, melyről külön jegyzőkönyv készül.

k.m.f.

Dr.lste~l
jeqyzo

.•
~

Tomorszki István
polgármester


