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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án 

megtartott nyilvános ülésén. 

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

Jelen vannak 
 

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István,  Paszternák János képviselők. 
Távolmaradását bejelentette: Kalász László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartalmán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Bartók Gábor Pénzügyi Irodavezető 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ Vezetője  
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné  Óvodavezető 

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

Almásiné Farkas Mónika GAMESZ Pénzügyi csoportvezető 

Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Fasimon Ádám Városi Sport  és Szabadidő Klub Egyesület Elnöke 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6  fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
 
A képviselő- testület 6  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett a 
javaslattal. 
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Tájékoztató  a város verseny és  tömegsportjának helyzetéről 
      előadó:  Fasimon Ádám elnök 
 
2./ Beszámoló a Városi Szociális Szolgáltató Központ  és Időskorúak Átmeneti Gondozóháza         
feladatellátásáról 
      előadó:  Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető  
 
3./ A Városi Szociális Szolgáltató Központ  és Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Alapító 
Okiratának módosítása 
       előadó:  Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
4./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
      előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./ A  gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 
előadó: Tomorszki István polgármester 
 
6./ Indítványok, javaslatok 
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1.Napirend 
A képviselő- testület az 1. napirend keretében a város verseny és tömegsportjának 
helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalja. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Külön köszönti a Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület nemrégiben megválasztott 
elnökét, és sok sikert kíván feladata ellátásához.  
Utalva arra, hogy a testület tagjai a tájékoztatót korábban megkapta, kéri az azzal 
kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Hozzászólások 
 
Jósvay István Humánpolitikai Bizottság tagja 
A Humánpolitikai bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, hogy a tárgyalták a 
beszámolót és abból véleményük szerint tükröződik az a munka, amit Szendrő város 
sportjáért, mozgásáért tesz az egyesület. Megállapítható, hogy a különböző szakosztályok 
aktívan működnek városban. Elmondja, hogy a beszámoló mellékleteként megkapták a 
főkönyvi kivonatot, amiből kiderül, hogy az önkormányzat 960.000.- forintos támogatása 
mellett, 11 millió forintot gyűjtöttek össze különféle adományokból. Arról kérne tájékoztatást 
Fasimon Ádám elnök úrtól, hogy hogyan áll a kisállomási sportpálya felújítása.  
A  beszámolót a bizottság nevében elfogadásra javasolja a képviselő- testület számára. 
 
Fasimon Ádám elnök 
Üdvözli a megjelenteket, elmondja, hogy 2013. szeptemberétől az egyesület új alapszabály 
szerint működik. A sportpálya felújítással kapcsolatosan tájékoztatva a képviselő- testületet 
elmondja, hogy felújításra kerül a sportpálya talaja, ez magában foglalja a talaj kiegyenlítését 
és cseréjét egyaránt. Elmondja, hogy ezeknek a munkáknak az elvégzéséhe szükséges 
pénzre pályázat útján lettek jogosultak, mely pályázat keretei között a pálya bekerítése is 
szerepel. Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy egy újabb pályázatot nyertek meg, 
melyből egy 300 fős lelátóra építhető a sportpályához. 
 
Paszternák József János képviselő 
Érdeklődik, hogy mikorra várható a jelenlegi munkálatok a befejezése, illetve van –e rá 
lehetőség, hogy  a tavaszi rangadónak már helyet fog tudni adni az új sportpálya. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy 2014. június-július körül megvalósulhatnak terveik. Azonban véleménye 
szerint még tavasszal nem lesz használható, ugyanis a bevetett fűmag nem fog tudni kikelni 
rajta, ha rögtön elkezdődne a pálya használata. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy az egyesület minden tagjának köszöni azt a munkát, amit az elmúlt 
időszakban végzett, beleértve a pályázat útján megvalósuló sportpálya munkálatait a 
GAMESZ dolgozóit illetően. A szakosztályok munkáját külön- külön is nagyra értékeli. A 
mazsorett, mint új szakosztály munkáját és eredményeit részletezi.  
 Kéri a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló tájékoztató előterjesztett 

formában történő elfogadását. 

Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014.(III.26.) határozata 
 

 
  Tárgy:  Városi sportegyesület 2013. évi tevékenységének értékelése 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
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  a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló  
  tájékoztatót megtárgyalta és azt egyhangúan e l f ogad ja .   

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: értelemszerűen 
 
2.Napirend 
A képviselő- testület a 2. napirend keretében a Városi Szociális Szolgáltató Központ 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2013. évi munkájáról 
szóló beszámolót tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy intézményük életében a 2013-as év a változások 
éve volt, hiszen új épületbe költözhettek. Sok teendőjük akadt  a költözés után, mert az addig 
megszokott működési rendet át kellett alakítaniuk, mely  amellett, hogy pozitív változás volt, 
nagy kihívást jelentett számukra.  
 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy az eddigiek mellett, törvényi változás miatt bővült 
feladatellátásuk köre illetve a fenntartó a Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Intézményi Fenntartó Társulás lett és 2014. január 1-jétől bővült az ellátási terület Szuhogy 
településsel három szakterület tekintetében.  
Feladataik során a törvényi kereteken belül, de úgy gondolja, hogy a társadalmi 
körülményekhez, élethelyzetekhez és azok változásaihoz is igazodniuk kell. Véleménye 
szerint a szociális szféra túl van szabályozva – például a munkaerő létszáma, iskolai 
végzettsége tekintetében - melyeknek betartása ezen a vidéken elég nehéz. 
Ugyanakkor elmondható, hogy más területek jogszabályváltozásai is hatottak az intézmény 
munkájára. Például a köznevelési törvény csökkentette az iskoláztatási korhatárt 16 éves 
korra, így a gyermekjóléti szolgálatba bekerülők száma nagymértékben megnőtt. Továbbá a 
Btk.-ban szabályozott büntethetőségi korhatár 12 éves korra való csökkentése is plusz 
terheket ró rájuk, hiszen máris észrevehetően háromszorosára nőtt a pártfogói felügyelet 
alatt álló, illetve a már védelembe vett gyermekek száma az előző évekhez képest.  
 
A hátrányos helyzet megítélése önkormányzati feladat lett - ez nagymértékben könnyíti 
munkájukat. Hangsúlyozza továbbá, hogy az előző évben tett bizonyos szociálpolitikai 
intézkedéseknek köszönhetően – mint például a gyermekek után járó adókedvezmény, 
rezsicsökkentés, ingyenes nyári gyermekétkeztetés, vagy a közfoglalkoztatottak magas 
száma – egyes családok helyzetét nagymértékben javította. Így elmondhatja, hogy az anyagi 
és foglalkoztatotti problémákkal az intézményben jelentkezők száma csökkent. Viszont azok 
a családok, akik eddig is szegénységben éltek és esetleg még a svájci frank alapú 
devizahitel csapdájába is beleestek, illetve életviteli  - például szenvedélybetegséggel, 
pszichés - problémákkal küzdenek egyre lejjebb csúsznak, szegénységük egyre jobban 
mélyül. Ők azok, akik saját magukon nagyon nehezen tudnának segíteni, ezért intézményes 
keretek között tudnak segítséghez jutni.  
A krízishelyzetek – pl. az idős szülők, gyermekek vagy pszichiátriai betegek elhanyagolása 
esetében – növekedtek.  
Többször szerepelt Szendrő a médiában két közismert esemény miatt. Egy-egy ilyen 
eseménnyel kapcsolatban gyakran keresik az intézményt azzal kérdéssel, hogy mit tett 
annak érdekében, hogy ezeket megelőzze. Igyekeznek a törvényi keretek között, 
lehetőségeikhez mérten próbálnak megoldást találni a helyi problémákra. Hivatkozva egy 
neves pszichológus, dr. Bagdi Emőke egyik tanulmányára elmondja, nincs arra konkrét 
megoldás, hogy hogyan lehet a mélyszegénységből kijuttatni az  embereket, ehhez az ő 
saját hozzáállásuk is szükséges, hiszen csak azon lehet segíteni, aki maga is változást akar.  
  
Mindent egybevéve úgy gondolja, hogy beszámolójuk elég terjedelmes, statisztikai adatokkal 
alátámasztott, de természetesen szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Egyúttal kéri a 
beszámoló előterjesztett formában történő elfogadását a képviselő-testülettől. 
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Hozzász ó lások  
 
Jósvay István képviselő 
Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a beszámolót, ami az előző évekhez 
hasonlóan nagyon tartalmas és részletes, és abból kiderül, hogy az intézmény dolgozóinak 
napi szinten sok problémával kell szembenézniük. A bizottsági ülésükön felmerült néhány 
kérdés, amire választ kaptak az intézmény vezetőjétől bizottsági ülésükön. Bizottságuk 
javasolja a képviselő- testület számára a beszámoló elfogadását. Az intézmény dolgozóinak 
türelmet és kitartást kíván munkájukhoz. 
 
Paszternák József János képviselő 
Polgármester úr segítségét szeretné kérni a házi segítségnyújtással kapcsolatosan. Arról 
érdeklődik, hogy nem lehetne-e a szociális intézménynek néha segítségére nyújtani 1-2 fő 
közfoglalkoztatott munkaerőt, hogy az időseknél elvégezhessenek néhány ház körüli 
teendőket. Gondol itt fűnyírásra valamint a fűtési szezonban favágásra. A beszámolót teljes 
mértékben elfogadhatónak tartja, ajánlja elfogadásra. 
 Következő kérdése arra irányul, hogy  városuknak van-e szükséglakása, arra az esetre ha 
család hirtelen valamilyen krízishelyzetbe kerül? 
Továbbá érdeklődik, hogy a szociális gondozóház intézményvezetőjének helyettesítésére 
van –e mód intézményvezető- helyettes kinevezésére. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Úgy gondolja, hogy Intézményvezető Asszony ismét nagyon részletes, alapos beszámolót 
készített elmúlt évi munkájukról. Úgy gondolja, hogy segíteni kell a lakosoknak, mert egyre 
nehezebb a társadalmi változások miatt a fenntartható életszínvonal és csak összefogással 
lehet könnyíteni a helyzeten. Továbbra is buzdítja az Intézményvezető Asszonyt, hogy 
törekedjen a rászoruló családok támogatására. Továbbra is sok sikert és erőt  kíván az 
intézmény dolgozóinak feladataiknak ellátásához. Támogatja a helyettes kinevezésének 
gondolatát. 
 
Paszternák József János képviselő 
Jó dolog, hogy a társadalomban azért vannak olyan segítő kezek, szervezetek akik az 
elesetteken próbálnak segíteni. 
 
Joó László képviselő 
Olvasva a beszámolót és néhány dolgot felvet. Véleménye szerint a számszaki adatokból 
kiderül, hogy azért nem kell attól tartaniuk, hogy lecsökkenne az ellátottak száma. Sőt már 
tavaly is  több esetet láttak el a dolgozók, mint a megengedett maximum, így ez 40%-os 
pluszmunkát jelent számukra. A gyermekjóléti szolgálatnál is sokkal több - 45 fő helyett 112 - 
gyermek van. Kiemeli, hogy az élelmiszeradományok osztása alkalmával tömérdek súlyú 
árut kell megmozgatni a dolgozóknak, ami fizikailag is nagy teljesítmény. Mindezek tükrében, 
szeretné a maga nevében is megköszönni az intézménynek ezt a nagyszerű munkát.  
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
Köszöni az elismerő szavakat a saját maga illetve dolgozói nevében is. Szeretné kiemelni, 
hogy csapatmunka folyik náluk, tehát nincsenek abszolút magukra hagyva. Az 
élelmiszeradományok kiosztásával kapcsolatosan tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a 
GAMESZ illetve Polgármester úr részéről is kaptak segítséget, amiért ezúton is köszönetét 
fejezi ki. Elmondja, hogy egy gondozónő 9 személyt, tehát összesen 54 embert láthatna el, 
azonban az előző évben 71 fő ellátottjuk volt. Tájékoztatja a testületet, hogy a 
költségvetésükben elfogadott plusz 2 fő foglalkoztatásának nagyon nehéz eleget tenniük, 
mivel törvényben meghatározott végzettségű személyt kell alkalmazni, azonban térségükben 
nagyon kevés a szociális pedagógus, szociális munkás végzettségű pályázó. 
 
Tomorszki István polgármester 
Az előzőleg feltett kérdésekre válaszolva a szükséglakással kapcsolatosan elmondja, hogy 
önkormányzat jelenleg is rendelkezésre tud bocsájtani ún. szociális bérlakást az arra 
rászorulóknak, így kifejezetten szükséglakást nem tart fenn.  Továbbá  problémája az, hogy 
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nehéz eldönteni a szükséglakás igényének jogosságát. Példaként elmondja, hogy  a 
katasztrófavédelem jelzésére, egy-egy tűzesetkor előfordulhat, hogy 8-10 fős  család 
elhelyezéséről kellene gondoskodnia az önkormányzatnak. Ilyen esetekben visszatérő 
probléma a rokonoknál való elhelyezéssel, hogy a családok nem fogadják be saját 
családtagjaikat. Itt megragadja az alkalmat és köszönetét fejezi ki Beri Csabának, a  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, az elmúlt időszakban történt tűzeset kapcsán 
krízishelyzetbe került családoknak nyújtott segítségéért,  konkrétan, mert felkutatta a család 
elhelyezésének lehetőségét. Szintén a háromhéttel ezelőtti tűzesetet kapcsán részletezi, 
hogy nem csak önkormányzaton múlt a kismértékben leégett ház rendbetétele, hiszen a 
tulajdonosa még építőanyagot is kapott, azonban nem építette újjá a megrongálódott tetőt. 
Úgy gondolja, mindenkin lehet segíteni, de az emberek hozzáállásán is múlik, hogy 
megoldódik-e a probléma.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Az intézményvezető-helyettesi megbízással kapcsolatosan felvetett kérdésre elmondja,  az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában lehet rendelkezni a helyettesi feladat 
ellátásának szükségességéről, melynek finanszírozását a költségvetésből kell megoldani, 
illetve azt tervezni kell. Nincs akadálya helyettes megbízásának, a gond továbbra is az, hogy 
nincs megfelelő végzettségű személy a környéken sem. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza 2013. évi munkájáról szóló beszámoló előterjesztett formában 
történő elfogadását.  
 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014.(III.26.) határozata 
 

Tárgy:  A Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza 2013. évi munkájáról  szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt egyhangúan elfogadja. 
 
Képviselőtestület az intézményi beszámolóval egyidőben megtárgyalta a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról előterjesztett beszámolót, illetve ezek 
helyzetére vonatkozó átfogó értékelést és azt elfogadja.  
 
Felelős:    jegyző, intézményvezető 
Határidő: Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
-  2014.  május 31.  
 
 

3.Napirend 
A képviselő- testület a 3. napirend keretében a Városi  Szociális Szolgáltató Központ  és 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Alapító Okiratának módosításáról tárgyal. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. Majd felkéri az 
Intézményvezető asszonyt, hogy a létszámok indokolásában legyen segítségére a 
következőekben, illetve kérdezi, hogy az Idősek Átmeneti Gondozóháza működési 
területének kiterjesztésével kapcsolatosan van-e információja.  
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Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
Az ellátotti létszámmal kapcsolatosan elmondja, hogy a szociális étkeztetésre vonatkozó 
igény az utóbbi években nagymértékben nőtt, illetve Galvács település is tőlük veszi igénybe 
ezt a szolgáltatást. Ezért kérte, hogy körülbelül 150 fő számára lehetőséget tudjanak adni az 
étkeztetés igénybevételére.  A házi segítségnyújtás esetében Szuhogy csatlakozása teszi 
kötelezővé számukra, hogy növeljék a létszámot, így kéri a testülettől, hogy a jelenlegi 71 fő 
ellátott létszámát emeljék meg 80 főre. Az ellátási terület kapcsán, nem tudta elérni az 
illetékes személyt, de azon vannak, hogy az Edelényi Többcélú Kistérségi Társuláson kívülre 
is kiterjesszék működési területüket, ugyanis sok kérelem érkezik hozzájuk más 
településekről is. 
 
Hozzászólások 
 
Jósvay István képviselő 
A Humánpolitikai Bizottság tagjaként elmondja, tárgyalták az alapító okirat módosításra 
vonatkozó előterjesztést, és azt elfogadásra javasolják a képviselő- testület számára. 
 
Paszternák József János képviselő 
Arról érdeklődik, hogy jelenleg van-e várólista az átmeneti gondozóház férőhelyeire. 
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a beérkező kérelmek alapján mind a női, mind a férfi 
oldalon várólistájuk van. A várólistán szereplő emberekhez járnak ki előgondozást végezni, 
és rászorultság alapján tudják őket fogadni. Általában, csak sajnálatos esemény 
bekövetkeztével - azaz halálozás esetén -  van üresedés. 
 
Tomorszki István polgármester 
Javasolja a Városi  Szociális Szolgáltató Központ  és Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
Alapító Okiratának előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  30/2014. (III.26.) 
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 és az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
1. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 51/2013.(VI.25.) és a 
61/2013.(VII.30.) számú határozatával jóváhagyott , a Városi Szociális Szolgáltató 
Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza ( 3752 
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Szendrő, Rákóczi utca 28.) alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) 
SzCsM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiakra módosul: 

„ Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 56.§ (1) bekezdése és 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései, a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben  foglaltakra figyelemmel az alábbi 
alapító okiratot adja ki:” 

2.  Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„2. Székhelye: 3752 Szendrő, Rákóczi utca 26-28.” 
 
3.  Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. Telephelye:   Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
    3752 Szendrő, Béke utca 1.” 
 
4.  Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése  az alábbiak szerint módosul:  
 „4. Közfeladata:” 
 

5. Az alapító okirat 5. pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:  

„5. Szakmai alaptevékenysége:” 

6. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése, az ellátottak 
maximális létszáma: 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása  15 fő 
102030 Idősek, demens betegek nappali  ellátása   40 fő 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
 
107051 Szociális étkeztetés     150 fő 
 
107052 Házi segítségnyújtás     80 fő 
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
 
107054 Családsegítés  
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások” 
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7. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8. Az intézmény működési köre: 
 
Szociális étkeztetés:     Szendrő, Galvács  
Idősek, demens betegek nappal ellátása:  Szendrő  
Házi segítségnyújtás, családsegítés,  
gyermekjóléti szolgáltatás:   Szendrő, Galvács, Rakaca , Rakacaszend , 
       Debréte , Viszló , Szendrőlád, Szuhogy 
 
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása terén: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
 
8. Az alapító okirat 13. pontja törlésre kerül. 

9. Az alapító okirat 14. pontjainak számozása 13.-ra módosul.   

10. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 14.-ra módosul  és szövege az alábbiak 
szerint módosul: 

„14.  Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 Rákóczi utca 26-28.  
Az intézmény rendelkezésére áll Szendrő település tulajdonában álló 1458 hrsz.-ú 1639 m2 
alapterületű ingatlan, a rajta álló 730,73 m2 alapterületű emeletes  épületben kialakított 
helyiségekkel, udvarral. 
 
Béke utca 1.     

760 hrsz-ú, 2272 m2 ingatlanon álló 378,22 m2 alapterületű Gondozóházban kialakított 
helyiségekkel, udvarral. 
Szendrő Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
rendeletében   foglaltak   alapján  az   intézmény   a   Szendrő Város  Önkormányzat 
tulajdonában lévő és használatra átadott épületek és  az intézmény tárgyi eszközei / 
ingóságok / használatával működik.  Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont 
használhatja, hasznait szedheti, de nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény rendeltetésszerű 
működését.” 
 

11. Az alapító okirat 17. pontjának számozása 16.-ra módosul  és szövege az alábbiak 
szerint módosul: 

„16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó  foglalkoztatási jogviszonyok: 

A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Foglalkoztatottjainak jogviszonya    
alapesetben     közalkalmazott,    melyekre    a közalkalmazottak     jogállásáról  szóló   1992. 
évi    XXXIII.    törvény  az  irányadó.  
Egyes    foglalkoztatottjainak   a   jogviszonya      munkavállaló,     melyekre nézve  a    
Munka törvénykönyvéről  szóló 2012. évi I. .  tv. -,  
egyéb   foglalkoztatásra irányuló   jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi 
V. tv. /Pl. megbízási jogviszony / ,a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény hatálya 
alá tartozó közfoglalkoztatott. 
A  személyes   gondoskodást   nyújtó szociális  intézmények  szakmai   feladatairól   és  
működésük  feltételeiről  (  szakmai létszám  irányszámairól  és  betöltendő   munkakörök  
végzettségeiről )  a  15/1998.  ( IV. 30 ) NM  rendelete,  valamint  1/2000. ( I. 7. )  SzCsM  
rendelet rendelkezik.” 
 
12. Az alapító okirat 18. pontjainak számozása 17. –re módosul 
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13. Az alapító okirat 19. Záró rendelkezés pontjának számozása 18.-ra módosul  és 
szövege az alábbiak szerint módosul: 

„18. Záró rendelkezés: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városi 
Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti 
Gondozóháza  51/2013.(VI.25.) és a 61/2013.(VII.30.) határozataival , 2013. július 30. napján 
kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” 

14. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint  módosul: 

„Záradék: 

Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 30/2014.(III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Záradék: A Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza módosító okiratát Szendrő Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 30/2014.(III.26.) határozatával 2014. március 26-án fogadta el, azzal, 
hogy az  a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba 
 
Szendrő, 2014. március 26. 
 
 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző  
 

 
 

2.sz. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 56.§ (1) bekezdése és 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 5. § (1) – (2) bekezdései, 
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben  foglaltakra figyelemmel az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 

 

1./ Költségvetési szerv megnevezése:  Városi Szociális Szolgáltató Központ és  
      Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak  
      Átmeneti Gondozóháza 

    Törzsszáma: 668242 
    Adószám: 16677269-1-05 
    KSH statisztikai számjel: 16677269-8810-322-05 
 
2. Székhelye: 3752 Szendrő, Rákóczi utca 26-28. 
 
3. Telephelye:  
  Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
  3752 Szendrő, Béke utca 1. 
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4. Közfeladata: 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása. 

5. Szakmai  alaptevékenysége: 

A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat, személyes 
gondoskodás keretében ellátja az időskorúak átmeneti bentlakásos ellátását.” 
 

6. Államháztartási szakágazati besorolása:  881000 Idősek, fogyatékosok szociális 
ellátása bentlakás nélkül   

7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése, az ellátottak 
maximális létszáma: 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása         15 fő 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása                             40 fő 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
107051 Szociális étkeztetés                             150 fő 
107052 Házi segítségnyújtás                               80 fő 
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
 
107054 Családsegítés  
 A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az intézményfenntartó társulási 
 megállapodás és az intézmény szakmai programja határozza meg. 
 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
 
8. Az intézmény működési köre: 
 
Szociális étkeztetés:     Szendrő, Galvács  
Idősek, demens betegek nappal ellátása:  Szendrő  
Házi segítségnyújtás, családsegítés,  
gyermekjóléti szolgáltatás: 
      Szendrő, Galvács, Rakaca , Rakacaszend , 
       Debréte , Viszló , Szendrőlád, Szuhogy 
 
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
 
9. Alapító neve és székhelye:  Szendrő Város Önkormányzata  
     3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
       
10. Alapítói jogokkal felruházott  irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 
    Szendrő Város Önkormányzata 
    3752 Szendrő, Hősök tere 1.       
 
11. Fenntartó neve és székhelye:  Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti  
              Intézményfenntartó Társulás  
              3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
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12. Irányító szervének neve és székhelye: Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
               Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
                3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
13. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

14.  Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Rákóczi utca 26-28.  
Az intézmény rendelkezésére áll Szendrő település tulajdonában álló 1458 hrsz.-ú 1639 m2 
alapterületű ingatlan, a rajta álló 730,73 m2 alapterületű emeletes  épületben kialakított 
helyiségekkel, udvarral. 
 
Béke utca 1.     

760 hrsz-ú, 2272 m2 ingatlanon álló 378,22 m2 alapterületű Gondozóházban kialakított 
helyiségekkel, udvarral. 
Szendrő Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
rendeletében   foglaltak   alapján  az   intézmény   a   Szendrő Város  Önkormányzat 
tulajdonában lévő és használatra átadott épületek és  az intézmény tárgyi eszközei / 
ingóságok / használatával működik.  Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont 
használhatja, hasznait szedheti, de nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 
felhasználni. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény rendeltetésszerű 
működését. 

 

15. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményt egyszemélyi felelős intézményvezető vezeti, akit Szendrő Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján - a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és az ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete alapján 
meghatározott időtartamra - bízza meg. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, 
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
magállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyéb munkáltatói jogokat 
Szendrő Város Polgármestere gyakorolja 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó  foglalkoztatási jogviszonyok: 

A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló 1992. évi  XXXIII. törvény az  irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
törvénykönyvéről  szóló 2012. évi I. .  tv. -, egyéb   foglalkoztatásra irányuló   jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. tv. /Pl. megbízási jogviszony /, 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott. 
 
A  személyes   gondoskodást   nyújtó szociális  intézmények  szakmai   feladatairól   és  
működésük  feltételeiről  (  szakmai létszám  irányszámairól  és  betöltendő   munkakörök  
végzettségeiről )  a  15/1998.  ( IV. 30 ) NM  rendelete,  valamint  1/2000. ( I. 7. )  SzCsM  
rendelet rendelkezik. 
 
17. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

      Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete által  kinevezett intézményvezető 
képviseli az intézményt és gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyekért  teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 
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18. Záró rendelkezés  
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóháza  51/2013./VI.25./ és 61/2013./VII.30./ határozataival , 2013. július 
30. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  

 
Szendrő, 2014. március  26. 
 
 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző  
 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 30/2014.(III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Szendrő, 2013. március 26. 
        
          dr. Istenes Ibolya 
           jegyző 
 
 
4.Napirend 
A képviselő- testület a 4. napirend keretében a szociális ellátásokért fizetendő intézményi 
térítési díjak jóváhagyását tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A rendelet-tervezethez a Hivatal Pénzügyi Irodája elkészítette az azt megalapozó önköltség 
számítást meghatározó határozati javaslatot is. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Hozzászólások    
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke  
Hozzászólásában előmondja, hogy a bizottság tárgyalta a térítési díj rendelet-tervezeteket és 
a határozati javaslatokat is . Arra a megállapításra jutottak, hogy sem a gyermekétkeztetési 
díjakat, sem pedig a szociális étkeztetési díjakat nem kell emelni az előző évekhez képest.  
A térítési díjakat megalapozó határozati javaslatokból kiderül, hogy az önkormányzatnak 
jelentős megtakarítást jelent a saját maga által megtermelt nyersanyagok felhasználása. 
 
A bizottság támogatta azt az elképzelést, hogy a házi segítségnyújtás továbbra is térítési díj 
mentesen működjön. Elfogadásra javasolja a képviselő- testület számára a rendelet-
tervezetet és az azt megalapozó, önköltség számítás szabályait és az önköltséget  
meghatározó határozati javaslatot. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a képviselő- testület, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztett határozati 
javaslatról és rendelet-tervezetről. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Szociális térítési díjakat megalapozó önköltség számítás  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  a Városi Szociális 
Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
intézményében 2014. évben alkalmazandó térítési díjakat megalapozó önköltségek 
számításáról szóló előterjesztést és  a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben meghatározott normatívák 
alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Szociális Szolgáltató 
Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
intézményében 2014. április 1. napjától alkalmazandó önköltségeket az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
1. Szociális étkeztetés: 
2013.évi összes költség:          18. 948.124,-Ft 
Ellátotti létszám 2013.évre    110 fő 
 Egy ételadagra jutó önköltség: 
 18 948 124,-Ft / 251nap /110 fő = 686,-Ft / nap 
 
2. Házi  segítségnyújtás: 
2013. évi összes költség :                15 009 969,-Ft 
Ellátotti létszám 2013.évre:                   66 fő 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma :     6 fő 
Összes óra: 
251 munkanap x 8 óra x 6 fő = 12 048 óra 
 Önköltség: 
 15 009 969,-Ft / 12 048 óra = 1 246 Ft / óra 
 
3. Nappali Szociális ellátás: 
 Önköltség: 
 11 030 596,-Ft / 251nap /22 fő=1997,-Ft / nap/ fő 
 
4. Idősek Átmeneti Gondozóháza: 
Éves önköltség: 35 892 205,- Ft 
Ellátottak 2013. évi átlag létszáma: 14 fő 
 1 főre jutó önköltség: 
 35 892 205,- Ft / 14 = 2 563 729.- Ft 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: Jegyző, polgármester 
Értesülnek:társulás tagönkormányzatok, intézmények 
 

 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014.(III.26.) határozata 
 

Tárgy: Szociális térítési díjakat megalapozó önköltség számítás  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  a Városi Szociális 
Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
intézményében 2014. évben alkalmazandó térítési díjakat megalapozó önköltségek 
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számításáról szóló előterjesztést és  a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben meghatározott normatívák 
alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Szociális Szolgáltató 
Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
intézményében 2014. április 1. napjától alkalmazandó önköltségeket az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
1. Szociális étkeztetés: 
2013.évi összes költség:          18. 948.124,-Ft 
Ellátotti létszám 2013.évre    110 fő 
 Egy ételadagra jutó önköltség: 
 18 948 124,-Ft / 251nap /110 fő = 686,-Ft / nap 
 
2. Házi  segítségnyújtás: 
2013. évi összes költség :                15 009 969,-Ft 
Ellátotti létszám 2013.évre:                   66 fő 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma :     6 fő 
Összes óra: 
251 munkanap x 8 óra x 6 fő = 12 048 óra 
 Önköltség: 
 15 009 969,-Ft / 12 048 óra = 1 246 Ft / óra 
 
3. Nappali Szociális ellátás: 
 Önköltség: 
 11 030 596,-Ft / 251nap /22 fő=1997,-Ft / nap/ fő 
 
4. Idősek Átmeneti Gondozóháza: 
Éves önköltség: 35 892 205,- Ft 
Ellátottak 2013. évi átlag létszáma: 14 fő 
 1 főre jutó önköltség: 
 35 892 205,- Ft / 14 = 2 563 729.- Ft 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: Jegyző, polgármester 
Értesülnek:társulás tagönkormányzatok, intézmények 
 

 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen szavazattal 

egyhangúan megalkotja a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 

díjakról szóló 5/2014. (III.27) rendeletét az alábbiak szerint: 

 
Szendrő Város Önkormányzatának 

5/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete 
 a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 

 
Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI.28.) önkormányzati rendelet 53. § (3) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság  véleményének 
kikérésével.  
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Szendrő Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. 
(VI.28.) önkormányzati rendelet 53. § (4) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Pénzügyi, Városfejlesztés, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
véleményének kikérésével  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:  
 
1.§ A rendelet hatálya a Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásban résztvevő települések közigazgatási területére terjed 
ki. 

 
2.§ (1) A Társulás fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell 
fizetni: 

a) étkeztetés 
b) átmeneti gondozóházi ellátás 

(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvényben foglaltakon túl a nappali intézményi ellátást és a házi 
segítségnyújtást. 

 
3.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátás intézményi térítési díja: 
a) étkeztetés intézményi térítési díjai: 
aa) étkeztetés kiszállítás nélkül:  445  Ft/nap 
ab) étkeztetés kiszállítással:  475  Ft/nap 
b) időskorúak átmeneti gondozóházi ellátás: 72.000.Ft /hó/fő, 2.400 Ft/nap/fő 
 

4.§ (1) Szendrő Város Önkormányzata a Szendrő városban lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező igénybevevőnek az étkeztetés intézményi 
térítési díjából -  saját bevételei terhére, az átmeneti segélykeretből -  az alábbi 
kedvezményeket biztosítja: 
a) 51.000 Ft alatti jövedelem esetén    100.- Ft/nap 
b) 51.001 Ft – 100.000 Ft közötti jövedelem esetén  50.- Ft/nap 
(2) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén az ellátás térítésmentes. 
 

5.§ (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti : 

1. Szendrő Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és egyes szociális 
ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17.) rendeletének 48.§ -54. §-a, és az 56.§-60.§-a. 
2. Szendrő Város Önkormányzatának 4/2013.(II.14.) rendelete a szociális igazgatásról 
és egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17.) rendelet módosításáról 
3. Szendrő Város Önkormányzatának 10/2013.(V.3.) rendelete a szociális igazgatásról 
és egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17.) rendelet módosításáról. 
 
dr. Istenes Ibolya        Tomorszki István  
       jegyző            polgármester  
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5.Napirend 
A képviselő- testület az 5. napirend keretében a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési 
térítési díjak jóváhagyását tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
A rendelet-tervezethez a Hivatal Pénzügyi Irodája elkészítette az azt megalapozó 
nyersanyag normákat meghatározó határozati javaslatot is. Kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Hozzászólások    
 
Jósvay István  Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi   
     Bizottság elnöke  
Az előző rendelet-tervezet kapcsán ismertette a pénzügyi bizottság véleményét, a bizottság 
elfogadásra javasolja mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a képviselő- testület, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztett határozati 
javaslatról és rendelet-tervezetről. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Gyermekétkezési nyersanyag norma megállapítása  
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezéssel 
kapcsolatban 2014. évben alkalmazandó térítési díjakat megalapozó nyersanyag 
norma számításáról szóló előterjesztést és a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben meghatározott normatívák 
alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezéssel kapcsolatban 2014. 
április 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normákat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Óvodai étkeztetés: Egy ellátottra jutó napi nyersanyagnorma:  
 Tízórai: 65.- Ft + áfa 
 Ebéd: 165.- Ft + áfa 
 Uzsonna: 70.- Ft + áfa 
 Összesen: 300.- Ft + áfa 
  
Iskolai étkeztetés: Egy ellátottra jutó nyersanyagnorma: 
 Napközi 
 tízórai : 80.- Ft + áfa 
 ebéd : 190.- Ft + áfa  
 uzsonna: 85.- Ft + áfa 
 Összesen: 355.- Ft + áfa 
 Menza (ebéd): 240.- Ft + áfa 
 
Dolgozói étkeztetés: 
 Élelmezési norma: 
  Ebéd:  290.- Ft + áfa  
Vendég étkeztetés: 
  Élelmezési norma: 
 Ebéd:  290.- Ft + áfa 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: jegyző, polgármester 
Értesülnek: társulás tagönkormányzatok, intézmények 
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Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014.(III.26.) határozata 
 
Tárgy: Gyermekétkezési nyersanyag norma megállapítása  

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezéssel 
kapcsolatban 2014. évben alkalmazandó térítési díjakat megalapozó nyersanyag 
norma számításáról szóló előterjesztést és a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben meghatározott normatívák 
alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezéssel kapcsolatban 2014. 
április 1. napjától alkalmazandó nyersanyag normákat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Óvodai étkeztetés: Egy ellátottra jutó napi nyersanyagnorma:  
 Tízórai: 65.- Ft + áfa 
 Ebéd: 165.- Ft + áfa 
 Uzsonna: 70.- Ft + áfa 
 Összesen: 300.- Ft + áfa 
  
Iskolai étkeztetés: Egy ellátottra jutó nyersanyagnorma: 
 
 Napközi 
 tízórai : 80.- Ft + áfa 
 ebéd : 190.- Ft + áfa  
 uzsonna: 85.- Ft + áfa 
 Összesen: 355.- Ft + áfa 
 Menza (ebéd): 240.- Ft + áfa 
 
Dolgozói étkeztetés: 
 Élelmezési norma: 
  Ebéd:  290.- Ft + áfa  
Vendég étkeztetés: 
  Élelmezési norma: 
 Ebéd:  290.- Ft + áfa 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: jegyző, polgármester 
Értesülnek: társulás tagönkormányzatok, intézmények 
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 6 igen szavazattal 
egyhangúan megalkotja a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak 

megállapításáról  szóló 6/2014. (III.27) rendeletét az alábbiak szerint: 

 

Szendrő Város Önkormányzatának  
6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete  

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról 
 

Szendrő Város  Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
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igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§(1) és a 151.§ (2a) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.)  

önkormányzati rendelet 53. § (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, 

Városfejlesztés, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság   véleményének 

kikérésével  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.)  

önkormányzati rendelet 53. § (4) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

Humánpolitikai Bizottság  véleményének kikérésével  

1.§ A rendelet hatálya a Szendrő Város Közigazgatási területén a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító költségvetési szervekbe ( óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az 

önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre terjed ki. 

2.§ (1) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására  a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § szabályi 

alapján kerülhet sor. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott normatív kedvezményen túl Szendrő Város 

Önkormányzata a gyermekétkeztetés során 100 %-os  helyi kedvezményt ( térítésmentes 

étkeztetést ) biztosít saját bevételei terhére a szendrői Apáczai Csere János  Általános 

Iskolába és a Szendrői Hétszínvirág Óvodába járó azon gyermekek után, akik  Szendrő 

városban lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

3.§ Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.. 

4.§ (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti : 

1. Szendrő Város Önkormányzatának 4/2013.(II.14.) rendelete a szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17.) rendelet módosításáról 

2. Szendrő Város Önkormányzatának 22/2013.(X.31.) rendelete a szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátásokról szóló 14/2005.(XII.17.) rendelet módosításáról. 

dr. Istenes Ibolya        Tomorszki István  
  jegyző           polgármester  
 
 

1.melléklet a 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 Intézményi térítési díj 
(nyersanyagnorma) napi 

összege Ft/fő 

Óvoda:  

tízórai 65 

ebéd 165 

uzsonna 70 

tízórai, ebéd, uzsonna 300 

Iskola  
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Menza (ebéd) 190 

Napközi   

tízórai 80 

ebéd 190 

uzsonna 85 

tízórai, ebéd, uzsonna 355 

Önkormányzati intézmények dolgozói 415 

Külső vendégétkezők  575 

 

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

 
 
6. Indítványok, javaslatok 
 
- A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló együttműködési 
megállapodás módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az alapító 
önkormányzatok képviselő-testületei 2014. február 5-i együttes ülésükön határozattal 
hagyták jóvá.  
A döntés során a testületek elfogadták, hogy a közös hivatal engedélyezett létszáma 23 fő. 
Ez a létszám az együttműködési megállapodásban még nem szerepel, ezért vált indokolttá a 
megállapodás módosítása. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve Szendrő Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete, a testület gyakorolja az Áht.-ban meghatározott irányítási 
jogosultságokat, ugyanakkor az elfogadott együttműködési megállapodás 4. pontja  a hivatal 
SZMSZ-ének elfogadásával kapcsolatosan a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek 
külön-külön meghozott határozatáról rendelkezik. 
A gyakorlatban ez megnehezíti a hivatali munka szervezését, a folyton változó jogszabályi 
környezethez való alkalmazást, ezért javasolja, hogy a megállapodás 4. pontját a képviselő-
testület a mellékelt határozati javaslatnak megfelelően módosítsa. 
 
Ismerteti a határozati javaslatot az alábbiak szerint, és kéri annak, valamint az 
együttműködési megállapodásnak az  előterjesztett formában történő jóváhagyását. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2014. (III.26.) 
határozata 
 
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosítása  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az előterjesztett 
formában jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló együttműködési megállapodás módosítását. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, és az  
egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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1. melléklet  a …./2014.(III.26.) határozathoz 
 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosítása 
 
 
1. A Megállapodás 4. pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„ 4. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése, az egyes szervezeti 
egysége ügyrendje a Szervezeti és Működési Szabályzatban és annak 
mellékleteiben kerül kidolgozásra. 
 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó 
szabályokat a jegyző készíti el, azt a megállapodó felek képviselő-testületienek 
tájékoztatása mellett Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete  határozatban 
hagyja jóvá. 
 
2.  A Megállapodás 5. pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„5.  A közös önkormányzati hivatal létszáma 
 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 23 fő, az alábbiak szerint:  

a) jegyző:     1 fő 
b) aljegyző:     1 fő 
c) ügyintéző:     20 fő, melyből 

 ca) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal  16 fő, 
 cb) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi 
kirendeltségen 4 fő 
 

   d)   ügyféltájékoztató     1 fő 
3.  A Megállapodás 8.2.  pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„ 8.2. A társuló önkormányzatok képviselőtestületei külön-külön meghozott 
döntése szükséges: 
- közös önkormányzati hivatal alapító okiratának elfogadásához, módosításához, 
- a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához 
és módosításához, 
- a közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, 
munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározásához. 
- közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló együttműködési     
 megállapodás módosításához 
 
Szendrő, 2014. március  …... 
 
Zár a d é k: 
 
A megállapodó  települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Megállapodást 
aláírásával látta el: 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:     Polgármester  
 
 
Szendrő Városi Önkormányzat..………………………………………………….. 
Galvács Községi Önkormányzat…………………………………………………. 
Szuhogy  Községi Önkormányzat……………………………………………...  

 
 
 
Tomorszki István polgármester 
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Az előterjesztésben elhangzott indoklás alapján javasolja a Közös Önkormányzati Hivatal 
alakításáról és fenntartásáról szóló együttműködési megállapodás előterjesztett formában 
történő módosítását. 
 
 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  33/2014. (III.26.) határozata 
 
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosítása  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az előterjesztett 
formában jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló együttműködési megállapodás módosítását. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítás, és az  
egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 
 

1. melléklet  a 33/2014.(III.26.) határozathoz 
 

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosítása 

 
1. A Megállapodás 4. pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„ 4. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése, az egyes szervezeti 
egysége ügyrendje a Szervezeti és Működési Szabályzatban és annak 
mellékleteiben kerül kidolgozásra. 
 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó 
szabályokat a jegyző készíti el, azt a megállapodó felek képviselő-testületienek 
tájékoztatása mellett Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete  határozatban 
hagyja jóvá. 
 
2.  A Megállapodás 5. pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„5.  A közös önkormányzati hivatal létszáma 
 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 23 fő, az alábbiak szerint:  
 

a) jegyző:     1 fő 
b) aljegyző:     1 fő 
c) ügyintéző:     20 fő, melyből 

 ca) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal  16 fő, 
 cb) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi 
kirendeltségen 4 fő 
 

   d)   ügyféltájékoztató     1 fő 
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3.  A Megállapodás 8.2.  pontja az alábbi szerint módosul: 
 
„ 8.2. A társuló önkormányzatok képviselőtestületei külön-külön meghozott 
döntése szükséges: 
- közös önkormányzati hivatal alapító okiratának elfogadásához, módosításához, 
- a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához 
és módosításához, 
- a közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, 
munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározásához. 
- közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló együttműködési     
 megállapodás módosításához 
 
Szendrő, 2014. március  26. 
 
Zár a d é k: 
 
A megállapodó  települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Megállapodást 
aláírásával látta el: 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:     Polgármester  
 
Szendrő Városi Önkormányzat..………………………………………………….. 
Galvács Községi Önkormányzat…………………………………………………. 
Szuhogy  Községi Önkormányzat……………………………………………...... 

- A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal  Alapító Okiratának módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
A testület 2012. decemberi ülésén döntött a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának elfogadásáról. 
Jelen módosítást indokolja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet ( továbbiakban Ávr.) módosítása, valamint a  kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szervek alapító 
okirataiban szereplő alaptevékenységeknek  kormányzati funkció szerinti besorolás alapján 
kell szerepelniük. 
Az Ávr. 5.§ (1) bekezdés határozza meg az alapító okiratok 2014. január 1. napjától  
kötelezően alkalmazandó tartalmi kellékeit. 
Ezen jogszabályi  módosítások miatt módosítani szükséges az intézmény alapító okiratának 
tartalmát, törölni szükséges a gazdálkodási besorolására és az azt végző szervre vonatkozó 
pontokat. 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosító okiratát és az  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában szíveskedjen jóváhagyni. (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34./2014. (III.26.) határozata 
 
Tárgy: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal  Alapító Okiratának módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az előterjesztett 
formában jóváhagyja a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítását. 
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A módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

1. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 148/ÖT.2012..(XII.21.).) 
határozatával jóváhagyott , a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal ( 3752 Szendrő, 
Hősök tere 1..) alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„ 7. A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Szendrő, Szuhogy, Galvács települések vonatkozásában. A közös 

hivatal feladatait részletesen Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 

jóváhagyott  Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

Szakágazati besorolás  

841105 Helyi önkormányzatok és társulásaik igazgatási tevékenysége  

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek  
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenysége  
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  

 

2. . Az alapító okirat 11. pontja törlésre kerül. 

3. Az alapító okirat 12. -15. pontjainak számozása 11-14-re módosul.   
4. Az alapító okirat 16. Záró rendelkezés pontjának számozása 15.-re módosul  és 
szövege az alábbiak szerint módosul: 

„15. Záró rendelkezések: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a 2012. december 27. napján kelt 148/ÖT.2012./XII.21./, 35/ÖT.2012./XII.14./, 
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138/2012./XII.19./ számú határozatokkal jóváhagyott egységes szerkezű alapító okirata 

hatályát veszti.” 

5. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint  módosul: 

„Záradék: 

Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 34/2014.(III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá..” 
 
Záradék: A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát Szendrő Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete a 34/2014.(III.26.) határozatával 2014. március 26-án 
fogadta el, azzal, hogy az  a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
 
 

2. melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Szendrő Város, Galvács Községi és Szuhogy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 84. § (1 ) bekezdése,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban:Áht.) 8. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény  
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
A költségvetési szerv:   
 

1. Neve: Szendrői Közös Önkormányzat Hivatal 
 

2.  Székhelye:  3752 Hősök tere 1 szám.  
 
3. Telephelye: 

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi Kirendeltsége 
  3734 Szuhogy, József Attila út 52. 
 

4. Jogelődjének megnevezése, székhelye: 
 
 Szendrő Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
 
 Szuhogy-Felsőtelekes Községek Körjegyzősége 
 3734 Szuhogy, József Attila út 52. 
 
5. Alapításáról rendelkező jogszabály megnevezése: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-85.§ 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  
Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott 
feladatokat. 

 
7. Alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szendrő, Szuhogy, Galvács 
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen Szendrő Város 
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Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 

 
Szakágazati besorolás  
 
841105       Helyi önkormányzatok és társulásaik igazgatási tevékenysége  
 
Kormányzati funkció: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz                   kapcsolódó  tevékenységek  
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenysége  
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  

 
8. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre: 

Szendrő város, 
Galvács község, 
Szuhogy község közigazgatási területe. 

 
9.  Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
 
Galvács Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete 

 3752 Galvács, Bereg u. 10. 
 
 Szuhogy Község Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 3734 Szuhogy, József Attila út 52. 

 
10. Irányító szervének neve, székhelye: 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
3752 Szendrő, Hősök tere 1. 

  
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
12.Vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §ának (1) bekezdése alapján a jegyző. 
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, pályázat útján Szendrő, Galvács és 
Szuhogy települések Önkormányzatának polgármesterei lakosságszám-arányos 
többségi döntéssel és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével nevezik ki 
határozatlan időtartamra.  
Első alkalommal pályáztatás nélkül – egyébként lakosságszám-arányos többségi döntés 
alapján – Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét nevezi ki 
határozatlan időtartamra. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Szendrő Város Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
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13. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 
A költségvetési szerv képviseletére a jegyző, akadályoztatása esetén az általa 
megbízott személy jogosult. 
 

 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.  
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó.   

 
15. Záró rendelkezések: 
  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2012. december 27. napján kelt 148/ÖT.2012./XII.21./, 
35/ÖT.2012./XII.14./, 138/2012./XII.19./ számú határozatokkal jóváhagyott egységes 
szerkezű alapító okirata hatályát veszti 

 
Tomorszki István  Fóris Sándor 
polgármester  polgármester 
 
 
Slezsák József dr. Istenes Ibolya 
Polgármester  jegyző 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot  
Szendrő Város Önkormányzata a 34/2014.(III.26.) számú, 
Galvács Község Önkormányzata   a …./2014.(…...) számú, 
Szuhogy Község Önkormányzata a …./2014.(…….) számú  határozatával fogadta el 
 
 
Szendrő, 2014……………….. 
 
 
        Dr. Istenes Ibolya 

                                                                      jegyző 

 
. 

 
 
- Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítása 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
A GAMESZ Alapító Okiratának módosítását az előzőekben hivatkozott, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet ( továbbiakban Ávr.) 
módosítása, valamint a  kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet hatályba lépése 
teszi szükségessé.  A következőkben részletesen ismerteti az alapító okirat módosítására 
vonatkozó tervezetet  illetve a határozati javaslatot és kéri azok előterjesztett formában 
történő elfogadását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kiegészítve az Intézményvezető Úr hozzászólását elmondja, hogy az államháztartási 
törvény 2014. január elsejétől határozza meg az alapító okiratok kötelező tartalmát, így a 
GAMESZ Alapító Okiratából is törölni kell a gazdasági besorolást. 
 
Tomorszki István polgármester 
Javasolja a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának  
előterjesztett formában történő módosítását. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. ) 
 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  35/2014. (III.26.) határozata 
 
Tárgy: Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának 
módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és az előterjesztett 
formában jóváhagyja a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  alapító 
okiratának módosítását. 
A módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

 
1. melléklet 

GAMESZ Alapító Okirat 
MÓDOSÍTÓ OKIRATA 

 
1. Az alapító okirat az alábbi bevezető résszel egészül ki: 
„Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a és  a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM 
rendeletekben foglaltak  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
adja ki: 
 
2.  Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„1./ Költségvetési szerv neve:  Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és  
      Szolgáltató Szervezet 
  Adószáma:   15438377-2-05 
  PIR törzsszáma:  438373” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„2./ Rövidített neve:     Szendrői GAMESZ” 
 
4.  Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3./ Székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 6. 
Telephelye: 3752 Szendrő, Besze János út (hrsz. 2456)” 
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5.  Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4./ Közfeladata : 
Szakmai  alaptevékenysége:  
Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez az alapító okirat függelékében 
megjelölt intézmények részére, külön munkamegosztási – együttműködési megállapodás 
alapján  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  13. §-ban 
előírt településüzemeltetési  feladatok ellátása, így különösen parkok, játszóterek, 
lakótelepek köztisztaságának biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat 
illetékességi területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása.  
Az önkormányzati ingatlanok, épület, út és vezetékes vagyon karbantartása, felújítása 
üzemeltetése, védelme, kommunális és egyéb infrastruktúra-üzemeltetési 
közszolgáltatások. 
Képviselőtestületi döntés alapján városi beruházások megvalósítása.” 

 
6.  Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„5./ Államháztartási szakágazati besorolása: 841117 Kormányzati és önkormányzati 
       intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
7.  Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„6./ Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
042180 Állat-egészségügy 
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  
047410 Ár- és belvízvédelemmel  összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása  
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
061020 Lakóépület építése 
064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111 Háziorvosi alapellátás  
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
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8.  Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„7./   Illetékessége, működési területe:  
 Szendrő város közigazgatási területe „ 
 
9.  Az alapító okirat 8/a. pontjának számozása és szövegezése az alábbiak szerint 
módosul:  
 
„8./   Irányító szerv neve, székhelye: 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
3752 Szendrő Hősök tere 1. „ 
 
10.  Az alapító okirat 8/b. pontjának számozása és szövegezése az alábbiak szerint 
módosul:  
 
„9./   Alapító szerv neve, székhelye: 
 
Szendrő Város Önkormányzata 
3752 Szendrő Hősök tere 1. „ 
 
11.  Az alapító okirat alábbi  9/a., 9/b., 10/a., 10/b. pontjai törlésre kerülnek.  
 
„9/a Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig 

014012 Növénytermesztés, kertészet /szociális földprogram/ 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás /park/ 

930910 Fürdő és strandszolgáltatás 

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás /kosárfonó/ 
 
9/b Kisegítő tevékenysége 2009. december 31-ig 

020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése 

901116 Szennyvízelvezetés kezelés 

901215 Település tisztasági szolgáltatás 
 
Az árbevételt eredményező tevékenységek az alaptevékenységgel összefüggő feladatok, 
melyeket a kapacitás teljes kihasználása céljából végezhet a szervezet, amely a kötelező 
feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 
A kisegítő tevékenységek 2009. december 31-ig meghatározott éves szintű összes 
maximális felső aránya a kiadási tételeken belül 25 %. 
10/a Alap tevékenysége 2010. január 01-től. 

2010-től alkalmazott szakfeladat szám és megnevezés 

2009 évi 
szakfeladat 
szám 

  

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 902113 

521020 Raktározás, tárolás 751791 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211 

750000 Állat-egészségügyi ellátás 852018 

811000 Építményüzemeltetés 751757 

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 751757 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

751757 
 

841402 Közvilágítás 751878 
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841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   751845 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 751922 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 751670 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 751834 

882111 Rendszeres szociális segély 853333 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 853344 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 853311 

882119 Óvodáztatási támogatás  

882122 Átmeneti segély 853344 

882123 Temetési segély 853344 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 853355 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 751845 

890441 Közcélú foglalkoztatás 751197 

890442 Közhasznú foglalkoztatás  751197 

890443 Közmunka 751197 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 751867 

 
10/b Kötelező feladatként lát el műszaki-gazdasági alaptevékenységet az 
Önkormányzat által alapított önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében 2010. 
január 01-től. 

2010-től alkalmazott szakfeladat szám és megnevezés Intézmény 

2009 évi 
szakfeladat 
szám 

   

562912 Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda 552312 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés Ált.Iskola 552323 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása Ált.Iskola 852000 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) Ált.Iskola 801214 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) Ált.Iskola 801214 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) Ált.Iskola 801214 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) Ált.Iskola 801214 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Ált.Iskola 805113 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ált.Iskola 805915 

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatás Ált.Iskola 851967 

862101 Háziorvosi alapellátás Egészségügy 851219 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Egészségügy 851242 

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Egészségügy 851912 

862301 Fogorvosi alapellátás Egészségügy 851286 

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Közművelődés 921815 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közművelődés 921815 

910123 Könyvtári szolgáltatások Közművelődés 923127 
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910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közművelődés 923215 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése Közművelődés 921815 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágban Műv. Iskola 801313 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és 
iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban Műv. Iskola 801313 

851011 Óvodai nevelés, ellátás Óvoda 801115 

873012 Időskorúak átmeneti ellátása Szoc.Szolg. 853181 

881011 Idősek nappali ellátása Szoc.Szolg. 853266 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás Szoc.Szolg. 853288 

889921 Szociális étkeztetés Szoc.Szolg. 853255 

889922 Házi segítségnyújtás Szoc.Szolg. 853233 

889924 Családsegítés  Szoc.Szolg. 853244 

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok Szoc.Szolg. 853136 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 924014 

 
 
12.  Az alapító okirat 11/a. pontjának számozása és szövegezése az alábbiak szerint 
módosul:  
 
„10./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
13.  Az alapító okirat 11/b. pontjának számozása és szövegezése az alábbiak szerint 
módosul:  
 
„11. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetője az intézményvezető, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény és az ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete alapján – 
nyilvános pályázat útján - Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
határozott időre nevez ki. A kinevezés 5 évre szól.” 
 
14.  Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„12./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény-, egyéb foglalkoztatásra irányadó jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (pl. megbízási jogviszony) az 
irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjaira a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény az irányadó. 
Az intézmény közalkalmazottai és egyéb foglalkoztatottjai tekintetében a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
 
15.  Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„13./ A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:  
 
Az intézmény képviseletére a fenntartó által kinevezett intézményvezető jogosult, 
gyakorolja a kiadmányozási jogkört, melyért teljes anyagi felelősséggel tartozik.” 
  
16.  Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„14./ Az intézmény rendelkezésére álló vagyon:  
 
Az intézmény a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő és használatra átadott 
 
 Szendrő, Hősök tere 6.szám alatti 1217/4  hrsz-ú,  429 m2 nagyságú épület, 
- Szendrő, Besze János utca 2456 hrsz-ú, 807 m2 területű ingatlan és rajta álló 202 m2 
nagyságú épület, a 
- 2455 hrsz-ú, 793 m2 területű ingatlan, 
- 2454 hrsz-ú, 788 m2 területű ingatlan, 
- 2453 hrsz-ú, 561 m2 területű ingatlan, 
- 2452 hrsz-ú, 735 m2 területű ingatlan, és rajta álló 266 m2 nagyságú fedett tárolóhely 
- Szendrő, Borovszki Samu utca 2462 hrsz-ú, 805 m2 területű ingatlan, rajta álló 125 m2 
nagyságú fedett tárolóhely, és a 2463 hrsz-ú, 2301 m2 területű ingatlan, rajta álló 376 m2 
nagyságú üzemcsarnok, 
- Szendrő, Petőfi tér 1. szám alatti 295/4 hrsz-ú, 2497 m2  területű kivett  napközis konyha 
és hozzá tartozó udvar megnevezésű ingatlant 
valamint  az intézményi tárgyi eszközök /ingóságok/ igénybevételével működik. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni..” 
 
17.   Az alapító okirat 15. pontja törlésre kerül.   
18. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul: 
„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a GAMESZ 120/ÖT.2009. (X.28.) számú, 2009.10.28. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a  35/2014. (III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Záradék: A Szendrői GAMESZ módosító okiratát Szendrő Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 35/2014.(III.26.) határozatával 2014. március 26-án fogadta el, azzal, 
hogy az  a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
Szendrő, 2014. március …. 

 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző  

 
 
 

2. melléklet 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

 
Alapító Okirat 

 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a és  a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM rendeletekben 
foglaltak  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki. 
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1./ Költségvetési szerv neve:  Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és  
      Szolgáltató Szervezet 
  adószáma:   15438377-2-05 
  PIR törzsszáma:  438373 
 
2./ Rövidített neve:     Szendrői GAMESZ 
 
 
3./ Székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 6. 
     Telephelye: 3752 Szendrő, Besze János út (hrsz. 2456) 
 
 
4./ Közfeladata: 
Szakmai  alaptevékenysége:  

Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez az alapító okirat függelékében 

megjelölt intézmények részére, külön munkamegosztási – együttműködési megállapodás 

alapján  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-ban előírt 

településüzemeltetési feladatok ellátása, így különösen parkok, játszóterek, lakótelepek 

köztisztaságának biztosítása, zöldfelületek fenntartása, az önkormányzat illetékességi 

területeinek karbantartása, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása.  

Az önkormányzati ingatlanok, épület, út és vezetékes vagyon karbantartása, felújítása 

üzemeltetése, védelme, kommunális és egyéb infrastruktúra-üzemeltetési közszolgáltatások. 

Képviselőtestületi döntés alapján városi beruházások megvalósítása. 
 
 
5./ Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
 
6./ Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
042180 Állat-egészségügy 
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  
047410 Ár- és belvízvédelemmel  összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása  
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
061020 Lakóépület építése 
064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111 Háziorvosi alapellátás  
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072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
 
7./   Illetékessége, működési területe:  

 Szendrő város közigazgatási területe 
 
8./   Irányító szerv neve, székhelye: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
3752 Szendrő Hősök tere 1.  

 
9./   Alapító szerv neve, székhelye: 

Szendrő Város Önkormányzata 
 3752 Szendrő Hősök tere 1. 
 
10./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
11./ Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetője az intézményvezető, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény és az ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelete alapján – 
nyilvános pályázat útján - Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
határozott időre nevez ki. A kinevezés 5 évre szól. 

 
12./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény-, egyéb foglalkoztatásra irányadó 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó.  
Egyes foglalkoztatottjaira a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény az irányadó. 
Az intézmény közalkalmazottai és egyéb foglalkoztatottjai tekintetében a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

 
13./ A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:  
 
Az intézmény képviseletére a fenntartó által kinevezett intézményvezető jogosult, gyakorolja 
a kiadmányozási jogkört, melyért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
  
14./ Az intézmény vagyona:  
 
Az intézmény a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő és használatra átadott 
 
 Szendrő, Hősök tere 6.szám alatti 1217/4  hrsz-ú,  429 m2 nagyságú épület, 

- Szendrő, Besze János utca 2456 hrsz-ú, 807 m2 területű ingatlan és rajta álló 202 m2 
nagyságú épület, a 
- 2455 hrsz-ú, 793 m2 területű ingatlan, 
- 2454 hrsz-ú, 788 m2 területű ingatlan, 
- 2453 hrsz-ú, 561 m2 területű ingatlan, 
- 2452 hrsz-ú, 735 m2 területű ingatlan, és rajta álló 266 m2 nagyságú fedett tárolóhely 
- Szendrő, Borovszki Samu utca 2462 hrsz-ú, 805 m2 területű ingatlan, rajta álló 125 m2 
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nagyságú fedett tárolóhely, és a 2463 hrsz-ú, 2301 m2 területű ingatlan, rajta álló 376 m2 
nagyságú üzemcsarnok, 
- Szendrő, Petőfi tér 1. szám alatti 295/4 hrsz-ú, 2497 m2  területű kivett  napközis 
konyha és hozzá tartozó udvar megnevezésű ingatlant 
valamint  az intézményi tárgyi eszközök /ingóságok/ igénybevételével működik. 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.. 

Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a GAMESZ 120/ÖT.2009. (X.28.) számú, 2009.10.28. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Szendrő, 2014. március  26. 
 
 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző  
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 35/2014.(III.26.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Szendrő, 2013. március 26. 
          dr. Istenes Ibolya 
           jegyző 
 
 
- „Alternatív fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével”  kapcsolatos 
közbeszerzési eljárási döntés 
 
Tomorszki István polgármester 
Utalva a pályázat céljára tájékoztatja a testületet, hogy az „Alternatív fűtési rendszer 
megvalósítása faapríték kazán beépítésével”  elnevezésű hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok döntés- előkészítő szempontú vizsgálata a Bíráló 
Bizottság által megtörtént. Az eljárás megindítására az ajánlattételi felhívás négy ajánlattevő 
részére került megküldésre. A négy ajánlattevő közül az alábbi gazdasági szereplők 
nyújtottak be ajánlatot: 
- BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) 
- Zsigmondy Projekt Kft.  (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
Az ajánlatok bontására 2014. március 14-én 10.00 órakor került sor, azonban hiánypótlásra 
mindkét esetben szükség volt. A hiánypótlási felhívásnak  2014. március 20-ig csak a 
BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) tett eleget. Ezt követően a Bíráló 
Bizottság megvizsgálta az ajánlatokat alkalmassági és érvényességi szempontból és  
megállapította, hogy a BORSOD – HATING KFT. érvényes ajánlatot tett és alkalmas a 
szerződés teljesítésére.  
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy jelen közbeszerzési eljárásban – írásbeli szakvéleményük 
alapján -  nyertes ajánlattevőnek a BORSOD – HATING KFT. –t  hirdesse ki a képviselő-
testület tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő érvényes és az ajánlatkérő beszerzési  
igényének kielégítésére alkalmas, legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtotta be.  
Továbbá javasolja a bizottság a Zsigmondy Projekt Kft.  (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, mivel hiányait nem pótolta, így az a Ktb. 74. § (1) 
bekezdésének d) pontja értelmében érvénytelen. 
 
Kéri a tárggyal kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
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Hozzászólások 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat  elnöke 
Kéri polgármester urat, hogy részletezze mit foglal magában az adott pályázat városukra 
nézve. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy 3 kazán beépítésére kerül sor, melyből egy a Városi Szociális Szolgáltató 
Központ és Időskorúak Átmeneti Gondozóházába kerül, egy az orvosi rendelőbe, az utolsó 
pedig a 2500 négyzetméteres fóliasátorba fog beépítésre kerülni. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Kiegészítve a Polgármester úr által elmondottakat tájékoztatja a testületet, hogy két 80 
kilowattos illetve egy 120 kilowattos kazán beépítéséről van szó. Elmondja, hogy a két 
különböző technológia között az a különbség, hogy a fóliasátorban légbefúvásos lesz a 
rendszer, míg a másik két kazán esetében hagyományos rendszerű. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a testületet, hogy amennyiben elfogadják a Borsod Hating Kft.-t mint kivitelező céget, 
kézfeltartással szavazzanak. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző  
Elmondja,hogy a Kbt. 22. §-a értelmében a közbeszerzési eljárást lezáró döntéseket név 
szerinti szavazással kell meghozni és jelzi, hogy a határozati javaslatok ismertetése után a 
képviselők neveit előolvasva ő maga rögzíti az elhangzó szavazatokat, melyeket a 
képviselőknek aláírásukkal hitelesíteni is szükséges. (A név szerinti szavazás eredményét a 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező dokumentum tartalmazza. ) 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:  „Alternatív fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, az „Alternatív 
fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” iránt lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését – mindhárom rész vonatkozásában - az 
alábbiak szerint hozza meg: 
1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  
- BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) 
 
Érvénytelen ajánlatot tevők: 
  - Zsigmondy Projekt Kft.  (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
 
2. Érdemi döntések: 
 Az ajánlatok elbírálásának szempontja: érvényes, az ajánlatkérő  beszerzési 
igényének kielégítésére alkalmas, legalacsonyabb összegű ajánlat. 
A nyertes ajánlattevő: 
 
- BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) 
 
3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  36/2014. (III.26.) határozata 
 

Tárgy:  „Alternatív fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő, az „Alternatív 
fűtési rendszer megvalósítása faapríték kazán beépítésével” iránt lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését – mindhárom rész vonatkozásában - az 
alábbiak szerint hozza meg: 
1. Eljárási döntések: 
 
Érvényes ajánlatot tevők:  
- BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) 
 
Érvénytelen ajánlatot tevők: 
  - Zsigmondy Projekt Kft.  (3527 Miskolc, Bajcsy – Zs. u. 15.) 
 
2. Érdemi döntések: 
 Az ajánlatok elbírálásának szempontja: érvényes, az ajánlatkérő  beszerzési 
igényének kielégítésére alkalmas, legalacsonyabb összegű ajánlat. 
 
A nyertes ajánlattevő: 
 
- BORSOD – HATING KFT. (3521 Miskolc, Kaptár u. 21.) 
 
3. A közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 
 
- Támogatás igénybevétele szociális nyári gyermekétkeztetéshez 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A Magyar Közlöny 2014. évi 41. számában megjelent, az emberi erőforrások miniszterének 
20/2014.(III.20.) EMMI rendelete szerint az idei évben is igényelhetnek a települési 
önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást a szociális nyári gyermekétkeztetés 
biztosításához. 
 
A rendelet értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
napi egyszeri meleg étkeztetéséhez (ebédhez) használható fel a támogatás, feltéve, hogy az 
ellátást az önkormányzat 2014. június 16. napjától 2014. augusztus 29. napjáig terjedő 
időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja. 
A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440.- Ft.  
A támogatás iránti pályázatokat a már megszokott módon a Magyar Államkincstár által 
üzemeltetett elektronikus rendszer útján kell benyújtani. 
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Hozzászólások 
 
Jósvay István képviselő 
Támogatja az ötletet, valamint a pályázat benyújtását. Véleménye szerint nagyon nagy 
szükség van a nyári időszakban is az étkeztetésre, nagyban hozzájárul a családok 
támogatásához. Mindenképpen hasznosnak látja a támogatás igénybevételét.  
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Úgy gondolja, hogy mindenképpen tudniuk kell a támogatásban résztvevő családoknak, 
hogy a nyári gyermekétkeztetés a város önkormányzatának pénzbe kerül. Szeretné, ha 
megbecsülnék ezt a fajta támogatást. Kéri a lakosság segítségét abban, hogy figyeljenek 
oda, hogy gyermekeik el is fogyasszák a készételt, és ne használják fel más célra. Egyetért 
azzal, hogy pályázzanak ismételten a szociális nyári gyermekétkeztetésre.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Véleménye szerint évek óta hurcolt problémákkal küzdenek a nyári gyermekétkeztetések 
idején. Elmondja, hogy az ÁNTSZ megállapította, hogy egy kéthetes leállásra szüksége 
lenne a konyhának, hiszen tisztítómeszelésre, burkolásra szorulna a helyiség. Magát a 
szociális nyári gyermekétkeztetést mindenképpen jónak tartja, úgy gondolja, hogy az előző 
évekhez hasonlóan, ez éven is problémamentesen fog zajlódni ez a kivitelezés. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Úgy gondolja,  a gyermekétkeztetés megkezdése előtt megoldható a konyha leállása, 
azonban felhívja a testület figyelmét, hogy ebben az esetben a közfoglalkoztatásokat is át 
kell szervezniük, illetve a dolgozóknak ez kéthetes kiesés lenne. 
 
Hudák József alpolgármester 
Véleménye szerint két hét alatt megoldhatóak a karbantartási munkálatok. 
 
Joó László képviselő 
Javasolja, járjanak utána, hogy a tavaszi szünetben nem lennének-e megoldhatóak a 
fertőtlenítő és festési munkálatok. 
 
Jósvay István képviselő 
Megjegyzi, hogy a szünet mindösszesen 6 napos, és csak 3 munkanapot érint. 
 
 
Joó László képviselő 
Eben az esetben úgy gondolja, hogy részenként kellene a munkálatokat elvégezni a 
GAMESZ dolgozóinak, így akár rövidebb szünetekben is haladnának, valamint kevesebb 
munka maradna a nyári időszakra. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy ezek már csak technikai dolgok, amiket intézmények között kell 
megoldaniuk. Ismereti a határozati javaslatot és kéri a képviselő- testület tagjait, hogy 
amennyiben egyetértenek a szociális nyári gyermekétkeztetésre történő támogatási igény 
beadásával, abban az esetben kézfeltartással szavazzanak. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatási igény benyújtása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emberi 
erőforrások miniszterének 20/2014.(III.20.) EMMI rendelete alapján a szociális nyári 
gyermekétkeztetés biztosításához támogatási igényét benyújtja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. május 7. 
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Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  37/2014. (III.26.) határozata 
 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetéshez támogatási igény benyújtása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emberi 
erőforrások miniszterének 20/2014.(III.20.) EMMI rendelete alapján a szociális nyári 
gyermekétkeztetés biztosításához támogatási igényét benyújtja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. május 7. 

 
 
 
- A Szendrő Gacsal utca 7. szám alatti 90. hrsz-ú ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatos ajánlat tárgyalása 
 
Tomorszki István polgármester 
 
Szendrő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be műemlékes Start közmunkaprogram 
megvalósítására. 
Ennek keretében egy „szociális- és turista fogadópont” épület megépítését vállalta az 
önkormányzat . A megvalósítás helyének kiválasztásakor kiderült, hogy a várhoz felvezető 
területen egyedül a 112/4 hrsz-ú, jelenleg a református ravatalozónak helyet biztosító 
ingatlan áll az önkormányzat rendelkezésére az épület kialakítására. 
Megkeresték a Református Egyházat annak érdekében, hogy 99 évre rendelkezésükre 
bocsátott ingatlan helyébe csereingatlant ajánljanak fel. 
A közös bejárás során esett az Egyház választása a Gacsal u. 7. szám alatti, 90 hrsz-ú 
jelenleg üresen álló ingatlanra, mint a ravatalozó lehetséges helye. 
Az egyeztetéseket követően az Egyházközség úgy nyilatkozott, hogy tartós bérlet helyett 
meg kívánja vásárolni a szóban forgó telket. 
 
Polgármester Úr elmondta, hogy Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. 
évben vásárolta meg a Szendrő, Gacsal 7. szám alatt található, 90 hrsz-ú, 1099 m2 
alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlant 400.000 azaz 
Négyszázezer forint vételáron. 
 
Javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az  ingatlant hivatalos értékbecslővel 
értékeltessék fel, és ennek birtokában döntsön a testület az ingatlan értékesítéséről és a 
vételár meghatározásáról.  
 

Javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért és megbízza a polgármester a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
- Közérdekű tájékoztatások 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, valamint a lakosságot, hogy Szendrő Városában a 
közfoglalkoztatottak megkezdődték munkájukat.  Teljes létszámmal működnek, a most 
befejezett képzésekből felszabaduló munkaerőt még foglalkoztatni fogják.  
A továbbiakban a Felsőpást utcai rekultivációs munkálatokról tájékoztatja a város 
lakosságot, melynek során a lápos területet fogják megszüntetni. További feladat a 
városuknak majd az lehet, hogy parkosítsák a nevezett területet. További, a városban folyó 
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munkálatokat is részletezi. Tájékoztatásul közli, hogy a közvilágítás korszerűsítése részben 
befejeződött, eddig közel 200 lámpatest cseréje valósult meg, a régi lámpatesteket a 
mélytelepen tudják értékesíteni, mivel felszerelésre nem alkalmas. 
Közérdekű tudnivalóként közli, hogy a tavalyi évben a Kossuth utca 10. és 45. szám alatti  
falomlásának megállítására nyertek pályázatot, melynek építési engedélyeztetése 
hamarosan befejeződik. 
Továbbá közli, hogy megnyílt az EFI iroda, ahol a lakosság részére ingyenes 
szűrővizsgálatokat végeznek, mindenkit várnak szeretettel. Elmondja, hogy a közeljövőben a 
szendrői mentőállomás új autót kap, ami nem korábban is kért esetkocsi, hanem egy új 
szállító jármű. 
 
Hozzászólások 
 
Paszternák József János képviselő 
Érdeklődik, hogy a fal megerősítésére mennyi összeget nyertek meg pályázat útján? 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő- testületet és a megjelenteket, hogy az elnyert támogatás  összege 
Kossuth u. 10. szám alatti támfal esetében 3.292.000.- forint, a Kossuth u. 45. szám alatti  
támfal esetében 5.751.000.- forint.  
 
Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
Jelzi a Képviselő-testület felé, hogy az Átmeneti Gondozóházban időszerűvé vált a 
nyílászárók és a kazán cseréje.  Erre  a felújításra normatíva igénybevételre is van 
lehetőség. 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint, jogos Intézményvezető Asszony felvetése, megígéri, hogy a következő 
testületi ülésig tájékozódik  a Belügyminisztérium álláspontjáról, valamint megkéri a műszaki 
irodai kollégákat, hogy mérjék fel mekkora összeg szükséges az intézmény felújítására. 
Reméli, hogy a következő fűtési időszakot úgy kezdhetik, hogy nem kell tartaniuk a 
fűtésrendszer meghibásodásától. 
 
Karl Márton Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Úgy emlékszik, hogy arról volt szó, hogy a faaprítékos kazánok az intézményeknél lesznek 
üzembe helyezve. Véleménye szerint a Gondozóházba is aprítékos kazánra kellene 
pályázni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy mindenek előtt meg kell várniuk a Belügyminisztérium válaszát.  
 
Paszternák József János képviselő 
Felveti a  ,,Virágos Magyarországért” elnevezésű mozgalomhoz való csatlakozást, 
véleménye szerint Szendrő Városának gyönyörűen beültetett közterületei vannak, így 
esélyekkel indulnának az említett versenyben. 
Továbbá lakossági igényt szeretne tolmácsolni, miszerint a büdöskutpusztai temetőt nem 
lehet megközelíteni a feljáró állapota miatt, mert be lett szántva. Szeretnék a lakosok, ha 
valamilyen előrelépés történne ez ügyben. 
 
Tomorszki István polgármester 
A  ,,Virágos Magyarországért” nevű mozgalom kapcsán elmondja, a város az utóbbi években 
mindig csatlakozott a versenyhez.  Az elmúlt évek során már kaptak jutalomként tulipán 
hagymákat is, azonban  a 2013-as évben nem kapott a város ilyen jutalmat. Természetesnek 
gondolja, hogy Szendrő városa 2014. évben is benevezzen a megmérettetésre, melynek 
határideje 2014. május 31. 
A büdöskutpusztai temetővel kapcsolatosan ígéri, hogy ki fogja küldeni a műszaki vezetőt, 
felmérik a helyzetet, és megpróbálják megoldani a problémát. 
 




