
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. május 28. 
napján 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, Kalász László, Paszternák János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartalmán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Rescsánszki Béláné  Óvodavezető 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
 
1./ napirendi pont tárgyalásánál:
 
Soltész András r. alezredes, Rendőrkapitányság vezetője Edelény  
Bakó József Rendőrőrs Parancsnoka Szendrő  
 
2./ napirendi pont tárgyalásánál:
Karl Márton Polgárőrség vezetője 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7  fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
 
A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett a 
javaslattal. 
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Beszámoló Szendrő Város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
előadó:  Soltész András r. alezredes kapitányságvezető, Bakó József r. alezredes 
őrsparancsnok 
 
2./ Tájékoztató a polgárőrség tevékenységeiről 
előadó: Karl Márton Polgárőrség vezetője 
 
3./ Beszámoló a Közművelődési Központ és Könyvtár feladatellátásáról 
előadó: Liptákné Spisák Beáta intézményvezető 
 
4./ Közművelődési Központ és Könyvtár alapdokumentumainak felülvizsgálata 
előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
5./ Indítványok, javaslatok 
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1.Napirend 
A Képviselő-testület az 1. napirend keretében Szendrő Város közrendjéről, közbiztonságáról 
szóló beszámolót tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Soltész András r. alezredes- Kapitányságvezető 
Köszönti polgármester urat valamint a képviselő-testületet, elmondja, hogy az írásbeli 
beszámolót nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre azonban szívesen válaszol. 
 
Tomorszki István polgármester 
Kéri a beszámolóval kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Hozzászólások 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság örömmel állapította meg a beszámoló anyagából, 
hogy jelentősen javult a bűncselekmények felderítésének eredményességi mutatója, hiszen 
az 65%-ra nőtt a 2012-es évhez képest. Gratulál a rendőrség eddig végzett szakmai 
munkájához, a jövőre nézve további sok sikert kíván munkavégzésükhöz. A bizottság a 
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Hudák József alpolgármester 
A beszámolóhoz, illetve az abban rögzített statisztikai adatokhoz szintén gratulál, illetve 
magának a rendőrség állományának is szeretné megköszönni az eddig végzett munkát. Amit 
hiányol belőle, az a drogmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás. Elmondja, hogy az iskola 
igazgatója jelezte, hogy drogfogyasztásra utaló jeleket véltek felfedezni néhány gyermeken, 
érdeklődne, hogy van-e valamilyen információja, az alezredes uraknak ezekről a tényekről, 
amiket megoszthatnak a lakossággal, illetve terveznek-e intézkedéseket? 
 
Továbbá a beszámolóban nem olvashattak a  lovas- illetve kutyás járőrszolgálatról 
lehetőségéről sem. Amennyiben lehet, kéri a rendőrség képviselőit, hogy továbbítsák 
feletteseiknek, hogy a város továbbra is igényt tartana az efféle szolgálatra, még abban az 
esetben is, ha az állatok tartását támogatniuk kell, ugyanis jelentős volt szolgálatuk az elmúlt 
időszakban. Úgy gondolja, nagy segítségükre lennének például a mezőgazdasági lopásokkal 
szemben is. Vélemény szerint a statisztikából azonban nem jön le az, hogy a szendrői 
lakosok biztonságérzete inkább csökkent, annak ellenére, hogy a bűncselekmények száma 
csökkenő tendenciát mutat. Gondol itt a randalírozásokra, illetve az ablakok kővel történő 
bedobására. Segítséget kérnének az ilyen tettek megelőzésére, járőrök bevonásával. 
 
Paszternák János képviselő 
A beszámolót átolvasva, Alpolgármester úr gondolataihoz szeretne még hozzáfűzni egy pár 
dolgot. Kéri az alezredes urakat, hogy szakmai szempontból részletezzék a statisztikai 
mutatók felfelé ívelésének miben létét. A beszámoló hatodik oldalán olvasottak alapján, 
érdeklődik, hogy nem lehetne-e a képújságba is közölni a körzeti megbízott fogadási rendjét, 
illetve azt, hogy mi is pontosan a TIK. Továbbá elmondja, hogy ha az iskolából elengedik a 
gyerekeket a kötelezően kitöltendő idő előtt, arról az iskola kiállít egy igazolást. Tudja, hogy a 
rendőrök ezt elkérhetik, ha csellengeni látják a gyereket. Illetőleg Jegyző Asszonyhoz 
intézett kérdésében érdeklődik, hogy a testületnek van –e lehetősége olyan határozatot 
hozni, melyben  az előbb említett ellenőrzésre felhatalmaznák a polgárőröket is, mivel 
véleménye szerint így hatékonyabb lenne a megelőzés.  
További sok sikert kíván a rendőrség munkájához! 
 
Joó László képviselő 
Saját maga részéről nagyon jónak találja a lovas rendőrök jelenlétét a városban. Meg 
szeretné említeni a vandalizmus problémáját, hozott néhány képet a betört ablakokról, 
gondolja, hogy ezeknek a tetteknek nem túl nagy a szabálysértési fokozatuk, de véleménye 
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szerint meg kell fékezni. Elmondja, hogy a képeken látszik, hogy van ahol be vannak  
deszkázva az ablakok, és ezt valahol már elgondolkodtatónak találja. Szeretné, ha ezek a 
fajta atrocitások nem harapóznának el. Megjegyzi, hogy a környező településekhez képest 
örülhetnek, hogy a rendőrség jóvoltából ilyen rend van városukban, és  gratulál a munkához. 
 
Kalász László képviselő 
Csatlakozva az előzőekben elhangzottakhoz, úgy véli, hogy a drog prevenció nagyon fontos, 
figyelniük kell rá. Nem tartja rossz ötletnek azt, hogy szigorúbbá tegyék az iskoláskorú 
gyermekek ellenőrzését a városban.  
 
Jósvay István képviselő 
Tudomása szerint nem minden önkormányzat kéri a rendőrség beszámolóját, mert nem 
kötelező, azonban úgy gondolja, hogy a szendrői képviselő-testület és a lakosok számára ez 
nagyon fontos, hiszen közvetlenül értesülnek az adatokról. A beszámoló végén olvashatta, 
hogy közbiztonságnak örvend a város, a statisztikai adatok is ezt támasztják alá. Véleménye 
szerint ezt érezni is lehet a településen. A bűnmegelőzéstől kicsit eltérő témával szeretné 
folytatni a mondandóját, ami a közlekedéssel és a parkolással kapcsolatos, hiszen számos 
alkalommal saját maga is tapasztalta, hogy nem a szabályoknak megfelelően közlekednek a 
lakosok gépjárművel, az út közepén állva várakoznak. Úgy gondolja, hogyha nem is büntetni, 
de figyelmeztetni kellene a sofőröket. A másik dolog a gyalogos közlekedés, ami szintén az 
út közepén történik, így egy kis útbaigazítás nem ártana. Gratulál a Szendrői Rendőrőrs  
munkájához, továbbra kitartást, erőt kíván feladataik végrehajtásához. 
 
Karl Márton Polgárőrség vezetője 
Úgy gondolja, hogy ezekhez az eredményekhez nem csak illik gratulálni, hanem kell is. 
Irigykedve figyeli a rendőrség munkáját és elmondja, hogy polgárőr szervezetük is indít 
lovas- illetve kutyás járőrözést. Így szeretnék fokozni a lakosok biztonságérzetét. Ahhoz 
képest, hogy milyen változásokon megy keresztül a világ, rendkívülinek találja, hogy 
egyelőre csekély a bűncselekmények száma. Előre bocsájtja, hogy ennek megtartása 
érdekében, polgárőrségük is megpróbál minden megtenni. 
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan szeretne néhány gondolatot megosztani a 
jelenlévőkkel. Véleménye szerint nem csak a délutáni órákban van probléma az iskolások 
tömegével, hanem reggel is. Azt látja problémának, hogy a gyerekek nem tudnak hol 
átmenni az úttest egyik oldaláról a másikra, ugyanis kevés gyalogos átkelőhely van felfestve. 
Reggelente a polgárőrök állítják meg az autósokat azért, hogy át lehessen menni az úton, de 
sokszor nem hallgatnak rá, véleménye szerint reggelente indokolt lenne egy rendőr jelenléte 
is. 
 
Kalász László képviselő- általános iskola igazgatója 
Úgy gondolja, hogy nem szabad általánosítani, hiszen nem minden gyermek, és nem minden 
család közlekedik szabálysértően. Mindenképpen ki kell mondani, hogy csak néhány 
gyermekről, és néhány családról van szó, mert nem mondható el, hogy az iskola 560 
tanulója mind ilyen rossz magaviseletű. 
 
Soltész András r. alezredes- Kapitányságvezető 
Először Alpolgármester úr kérdéseire válaszolva elmondja, hogy a felderítések 80%-ban 
negatívan zárultak, azaz vaklárma volt, a további 20% esetében még most is folyó ügyekről 
van szó, ezekről nem nyilatkozhat. A leglényegesebb az, hogy az intézmények és az iskola 
azonnal megteszi a szükséges lépéseket, jelzéseket. 
 
Az iskolában rendszeresen tartanak előadásokat, minden esetben igyekszenek az igényeket 
kielégíteni.  
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A lovas rendőr szolgálattal kapcsolatosan elmondja, hogy igyekeznek eleget tenni az 
elvárásaiknak, azonban sokszor azért mennek el egyik napról a másikra Szendrőből, mert 
komolyabb ügyekben hívják őket más településekre. 
A mezei lopásokkal kapcsán megjegyzi, tettenérés után minden esetben őrizetbe veszik az 
elkövetőt, ugyanígy garázdaság büntette miatt is élnek ezen jogukkal. Nagyon fontosnak 
tartja az orrgazda hálózat felderítését is, ugyanis ők veszik meg az ellopott termékeket.  
Teljesen egyetért Alpolgármester Úrral, hogy szubjektív biztonságérzet nem azonos a 
statisztikai mutatókkal, azonban a mutatók és tendenciák figyelembevételével ez egy kiváló 
eredménynek számít.  
 
Köszöni szépen az iskola igazgatójának, hogy mindig segítségükre állnak. Ötleteket vár, 
hogy az iskolából hazafelé diákok mellé melyik időszakra szervezzenek szolgálatot. 
Elmondja, hogy a polgárőrség munkája nagyban segíti mindennapi munkavégzésüket. 
Tájékoztatásként jelzi, hogy a településen vannak olyan szabálysértések, amelyek már nem 
iskoláskorú gyermekek követnek el, ezek szankcionálására a törvények nagy keretet 
biztosítanak, így azok ellen tudnak közvetlenül védekezni.  
Paszternák János képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy ezek az eredmények 
annak köszönhetőek, hogy megfelelő kapcsolatrendszerük van az önkormányzatokkal, illetve 
más civil szervezetekkel.  
 
Állományukban nemrégen nagy váltás történt a nyugdíjazások miatt, és most már 
elmondhatja, hogy a sok fiatal munkaerő rendkívül jól végzi munkáját. Véleménye szerint, 
hiába nem kötelező feladatuk közé tartozik az, hogy beszámoljanak, mégis örömmel 
megteszi azt, ugyanis így a lakosok belátást nyerhetnek munkájukba. Sajnálattal hallja, hogy 
még nem került közlésre a TIK elérhetősége, ezt természetesen pótolják. 
Az iskolai igazolásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy sok gyermeket vissza szoktak 
szállítani az iskolába, akit csellengeni látnak a városban, mert nem elég ha csak szóban 
kaptak engedélyt a hazamenetelre, írásban szükséges ezt megtenni.  
Joó László képviselőnek elmondja, hogy valóban nagy probléma az ablakok betörése, de az 
előzőleg vázolt intézkedésekkel megpróbálják visszaszorítani ezt a típusú rongálást. Úgy 
gondolja, hogy a parkolás és a gyalogos közlekedés valóban probléma lehet a városban, 
megpróbálják a káoszt felszámolni. 
 
Köszöni Karl Márton Polgárőr Szövetség Elnökének dicsérő szavait és hozzáteszi, hogy az 
elért eredmények csak úgy jöhettek létre, hogy munkarészt vállalt a polgárőrség. 
Tájékoztatásul még el szeretné mondani, hogy indult egy projekt amiben kollégái túlórában 
részt vesznek, és civilként utaznak a  menetrend szerinti buszokon, ugyanis veszélyes 
állapotok alakultak ki a tömegközlekedési eszközön. 
 
Paszternák János képviselő 
Annyira fantasztikusnak találja, ezt a buszos ellenőrzést, hogy érdekli,  van-e lehetőség arra, 
hogy ezt a típusú járőrözést a vonatokon is bevezessék. Illetve érdeklődik, hogy tudnak-e 
túlórapénzt fizetni ezért a jelenlétért. 
 
Soltész András r.alezredes 
Tájékoztatja, hogy már a vonatokon is jelen vannak, és elmondja, hogy természetesen 
fizetnek túlórapénzt ezért a szolgálatért. Átadná a szót a parancsnok úrnak. 
 
Bakó József őrsparancsnok 
Túl sok mindennel nem tudja kiegészíteni az elhangzottakat, de Hudák József 
alpolgármester úr kérdésére a külterületi lopásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy volt két 
motoruk, amivel lehetett mozogni, azonban már üzemanyag pótlási gondok miatt nem 
üzemelnek, így mindenképpen nagy segítség a lovas szolgálat. 
Problémaként kezelendő a gyermekek viselkedése, és ezt összefogás nélkül nem tudnák 
megoldani, már csak a felügyelendő terület vonatkozásában sem. Elmondja, hogy sok 
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bírságot kaptak már a lakosok a közlekedési szabályok be nem tartása végett, úgy tűnik, 
hogy nem elég az eddigi intézkedés. Ígéretet tesz miszerint fokozni fogják a rendőri jelenlétet 
a városban. 
 
Tomorszki István polgármester 
Megköszöni a részletes tájékoztatást mindkét vezetőnek. Örül, hogy megismerhette a 
rendőrség tartalmas munkáját. Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban a jelzőrendszer jól 
működött, melynek része a rendőrség, iskola, óvoda, illetve a társulási intézmények is. Ez a 
rendszer az, ami fel tudja tárni a problémákat a gyerekeknél, és feladatnak érzi azt, hogy 
megoldást találjon. 
 
Véleménye szerint nem csak a rendőrség, polgárőrség illetve a településőrség feladata az, 
hogy rend legyen, hanem a lakosoké is. Megígéri, hogy ha név szerint kiderül, kik azok a 
rendbontók 3-4 család esetében, akik elkövetik a rongálásokat, szankcióként a szülőknek 
nem fognak közmunkát biztosítani, mivel a gyermekeket nem tudják büntetni, de a szülőnek 
meg nevelnie kellene gyermekét.  
 
Számára meglepő, és örömteli, hogy sok börtönviselt jelentkezik közmunkára, mivel nem 
akar visszakerülni abba a közegbe, aminek befolyásoltsága alatt elkövetett bűneiért 
letöltendő börtönbüntetésre ítélték. 
 
A két nem működő motorral kapcsolatosan elmondja, hogy annak idején volt egy ígéret a 
város részéről, hogy majd üzemelteti azt, mivel ők adományozták a rendőrségnek, de a 
mostani anyagi helyzet miatt nem tudják finanszírozni az üzemanyag költségét. Gondolt arra 
is, hogy bevonja  azokat a gazdákat, akik nagyobb területekkel rendelkeznek, hogy 
járuljanak hozzá a motorok működtetéséhez, így könnyebben meg tudja védeni a rendőrség 
területeiket. 
 
Bakó József rendőrőrsparancsnok 
Megjegyzi, hogy olyan szerződésük van, amiben az önkormányzat vállalja, hogy működteti a 
szóban forgó járműveket, így a rendőrség nem tud adományokat fogadni, csak az 
önkormányzattól.  
 
Tomorszki István polgármester 
Természetesen úgy gondolta, hogy az önkormányzatnak segítsenek, tehát a tulajdonosokat 
saját maga szólítja meg, nem a rendőrség nevében. Így az önkormányzaton keresztül tudna 
eljutni a segítség. Úgy gondolja, hogy a tulajdonosoknak is érdekük szántóföldük védelme, 
így reméli, hogy lesznek, akik tesznek majd felajánlásokat. 
 
Kéri a testületet, hogy engedjék meg, hogy a motorok üzemeltetéséhez szükséges minimális 
anyagi keretet biztosítsák, még ha az nincs is a költségvetésükben terezve.  
Továbbá kérné,  a rendőrségtől, hogy a városban üzemelő Nagyállomás úti italbolt 
környékén ellenőrizzenek többet, mert esténként nagyon sok fiatal tartózkodik és közben 
hangoskodik a környéken. 
 
Szeretné megköszönni a rendőrségnek, illetve a rendőrségen dolgozóknak az eddigi 
hatékony munkát és további sok sikert kíván az elkövetkezendő időkre. Kéri a testületet, 
hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. 
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2014. (V.28.) határozata 
 
  Tárgy: Beszámoló Szendrő város közrendjének, közbiztonságának  
   2013. évi  helyzetéről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 Szendrő város közrendjének, közbiztonságának 2013. évi helyzetéről 

szólóbeszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Tomorszki István polgármester felkéri a rendőrség képviseletében meghívott vendégeket 
a testület ülésen történő további részvételre. 
 
2. Napirend 
A képviselő-testület a 2. napirendi pont keretében a Polgárőrség tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalja. ( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Karl Márton Polgárőr Szervezet elnöke 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Szendrő városában önkormányzati határozat 
alapján 1992-től működik polgárőrség. Az ő vezetésével lassan 15 éve dolgoznak és 
segítenek a rend fenntartásában. Úgy gondolja, hogy ez az idő elég volt ahhoz, hogy 
letisztázódjon feladatkörük, elmondhatja, hogy felnőttek feladataik ellátásához. Elérkezettnek 
látja az időt ahhoz, hogy egy olyan együttműködést lehessen felállítani a rendőrséggel és a 
településőrséggel közösen, mely 24 órás szolgálatot jelenthet. A jövőben 4 lóval történő 
járőrözést is tudnak biztosítani a településen. Szeretnék fokozni a közintézmények 
biztonságát is. A biztonságot mindennél fontosabbnak tartja, azonban ennek biztosítását 
pénz hiányában, jelenléttel kell megoldaniuk. Tájékoztatja a testületet és a lakosokat, hogy 
védelmüket olyan polgárőrök biztosítják, akiknek vizsgán kellett tanúbizonyságot tenniük 
tevékenységük ellátásához. Várja a testület hozzáfűznivalóját, kérdéseikre szívesen 
válaszol. 
 
Hozzászólások 
 
Kalász László képviselő 
Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a polgárőrség tájékoztatóját, és azt 
nagyon színvonalasnak tartja. Kiemeli, hogy bizottságuk tagjai kitörő örömmel fogadta a 
pánikgombok kihelyezését, illetve véleménye szerint jól látszik a munkájukon, hogy nagy 
együttműködésben dolgoznak a rendőrséggel. Nagyszerű teljesítménynek tartja, hogy a 
polgárőrök az elmúlt évben több mint 2300 óta társadalmi munkát végeztek. További sok 
sikert kíván tevékenységükhöz, és nagy örömmel fogadja, hogy sok fiatal áll be soraikba. 
 
Jósvay István képviselő 
Véleménye szerint, aki olvasta az eddigi évek beszámolóját és az idei évét, az valóban nagy 
különbséget tapasztalhat közöttük. Korábban hiányolták, de most belekerült az anyagba az 
óraszámokra lebontott szolgálati idő, amit örömmel olvasott. Úgy gondolja, hogy nem csak a 
beszámoló minősége fontos itt, hanem a tapasztalatok a rendfenntartásról, ezt a város 
lakosai érezhetik, nemcsak hallhatják. Mutatja a polgárőrség megfelelő működését az is, 
hogy járőrözéseik alkalmával postaládába bedobott értesítésen jelzik a polgárőrök, hogy 
jártak az adott utcában. Szeretné megköszönni, hogy a rendezvények biztosítását is és 
reméli, hogy a jövőben sem lesz ez másképpen.  
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Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Szerinte fontos megkegyezni azt, hogy ezt a polgárőrök teljesen ingyen, társadalmi 
munkaként végzik tevékenységüket. Sajnálattal olvasta a beszámolóban, hogy felszerelésük 
nagyon szegényes, ehhez kellene nekik segítség. Gratulál az eddigi munkához, és további 
sok sikert kíván a polgárőrség minden önkéntesének. 
 
Soltész András r.alezredes 
Elmondja, hogy nem olvasta a beszámolót, azonban tisztában van annak tartalmával, és 
köszöni a rengeteg segítséget. Nagyon fontosnak tartja munkájukat, ugyanis a rendőrség 
szemei, mivel ők nem tudnak mindenhol jelen lenni. Szeretné elmondani, hogy nemcsak, 
hogy nem kapnak jutalmazást, de még a polgárőrük saját maguk fizetnek azért, hogy 
polgárőrök lehessenek, úgyhogy ha lenne rá valami lehetőség a támogatásukra azt örömmel 
hallaná. Köszöni Karl Márton Elnök Úrnak, hogy próbálja felkarolni a szervezet.  
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy még egyszer ki kell hangsúlyozniuk, hogy ezek az emberek bérezés 
nélkül, önkéntesen végzik munkájukat. Jelenleg az egy fő munkanélküli támogatásban 
résztvevő polgárőrt szeretnék foglalkoztatni közmunka programban, úgy, hogy polgárőrként 
tevékenykedhessen, talán ezzel is segítve a szervezet munkáját. Egyelőre nem jut eszébe 
más módszer, hogyan lehetne segíteni, de mindenképpen gondolkozik a további 
megoldásokon.  
 
Sok változás lesz a polgárőrség életében, hiszen hamarosan egy NIVA típusú gépjármű 
telepjáróval egészül ki eszköztáruk. Azonban szintén az a probléma merül fel a 
fenntartásával kapcsolatosan, mint a rendőrségi motoroknál, drága lesz az üzemeltetése. Így 
forrásokat kell keresniük, hogyan lehetne kiaknázni ezt a lehetőséget. 
 
A lovas polgárőr szolgálattal kapcsolatban elmondja, még vizsgát is kellett tenniük az 
érintetteknek. Itt el kell, hogy mondja, hogy az állatok takarmányozásához hozzájárult az 
Országos Polgárőr Szervezet. Jó dolognak tartja ezt a féle járőrözés, ugyanis olyan 
területekre is elmehetnek, ahová az autók illetve gyalogosok nem juthatnának el.  
 
Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket hogy jelzőrendszerek megvalósítására vonatkozó  
pályázat keretében ún. pánikgomb rendszerének kialakítására kerülhet sor. A jelzőrendszer 
véleménye szerint hasznos lesz, ugyanis a járőrök jelentik a kihelyezett készülékeken 
keresztül, hogy mikor jártak ott, így ha esetlegesen valamilyen bűncselekmény történik 
leszűkíthető lesz az elkövetés ideje. Ezek a pontok a héten kihelyezésre kerülnek, egyetlen 
problémájuk vele, hogy az a készülék, amit a polgárőröknek magukkal kell vinni közel 
100.000.- forint. Most arra várnak, hogy tudnak-e beszerezni kisebb, olcsóbb leolvasó 
készüléket. A pánikgombbal kapcsolatosan elmondja, hogy SIM kártyát kell hozzá venni, és 
bármilyen probléma történik, megnyomják a gombot, a kártya alapján leolvasható lesz a 
helyszín, így azonnal tudják küldeni a központból a megfelelő segítséget. A segítséget kérő 
nem tudja megszüntetni a hívást, azt csak a központban tudják lezárni, így mindaddig 
vonalban marad az illető, amíg meg nem érkezik meg a segítség. Szó van még egy rádiós 
rendszer kialakításáról is, ami a polgárőrök és településőrök mozgásának koordinálására 
lenne jó, illetve arra, hogy ha olyan súlyú bűncselekmény következik be, tudnak a 
rendőrségre jelezni.  
 
Karl Márton Polgárőrség vezetője 
Köszöni a többi polgárőr nevében is a dicsérő szavakat, és ígéri, hogy a jövőben is nagy 
gondot fognak fektetni arra, hogy a lakosok biztonságba érezhessék magukat. Kéri a 
testületet, hogy amennyiben lehetőségük van rá, segítsék a szervezet munkáját 
adományaikkal, ugyanis az új tagoknak a téli felszereléssel együtt több, mint 100.000.- forint. 
Hozzá szeretné tenni, hogy ezeket a ruhákat nagyon sokáig lehet hordani, mert rendkívül jó 
minőségűek, de az újak beszerzése problémát jelent. 
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Tomorszki István polgármester 
Köszöni a Polgárőrség tájékoztatóját, illetve részvételüket a képviselő-testületi ülésen. 
Javasolja a testület számára a tájékoztat elfogadását.  
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2014. (V.28.) határozata 
 
  Tárgy: Tájékoztató a polgárőrség 2013. évi tevékenységéről 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a szendrői polgárőrség tevékenységéről előterjesztett tájékoztatót 
megtárgyalta és azt az előterjesztett formában tudomásul veszi.  

 
Az 1./ napirendhez meghívott vendégek távoztak az ülésteremből. 
 
 
3.Napirend  
A képviselő- testület a 3. napirend keretében a Közművelődési Központ és Könyvtár 2013. 
évi feladatellátásáról szóló beszámolóját tárgyalja. ( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Liptákné Spisák Beáta intézményvezető 
Pár gondolattal ki szeretné egészíteni az előzőleg kiadott beszámolóját. Bár a testület írásos 
formában megkapja a beszámolót, a lakosok megfelelő tájékoztatása érdekében pár 
mondatban összefoglalja a beszámoló tartalmát. 
 
 Első körben az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges dolgokról szeretne 
beszélni, természetesen ez az anyagi hátterüket érintené. Elmondja, hogy a tavalyi év elején 
bizonytalan volt a működésük, így rendkívül nehéz volt a kezdés. Azonban mivel együtt 
tudtak működni a Megyei Könyvtárral, ez további lehetőségeket biztosított számukra. 
Pályázatokba tudnak részt venni, ezzel biztosabbá vált a programszervezések lehetősége. 
További elengedhetetlen a működéshez a személyi feltétel. Az intézmény dolgozóiról el tudja 
mondani, hogy maximális az elhivatottságuk. Rugalmassággal állnak hozzá, a rájuk bízott 
feladatokhoz. Nagy emberszeretet jellemzi munkájukat, amiről úgy gondolja elengedhetetlen. 
Megjegyzi, hogy sokszor munkaidőn túl is intézik a feladataikat túlóra fizetése nélkül. 
Munkájukban a közmunkások, illetve nyáron a diákmunkások is nagy segítséget nyújtanak. 
Tárgyi feltételt a városban hat épület jelenti, ezt azért fontos kiemelni mert működtetésük, 
rendben tartásuk nagy odafigyelést igényel. 
 
2013-ban több pályázatot nyújtottak be, van ,amelyik sikeres, és olyan is ami nem.  
A Városi Könyvtár tekintetében a szakmai tevékenységet szeretné kiemelni. A könyvtár 
olvasóinak száma az elmúlt évben 1050 fő volt. Az elmúlt évi költségvetésből nem volt 
lehetőségük sajtótermék beszerzésére, de van lehetőség azok kölcsönzésére. Részt 
vesznek a ,,Márai programban” aminek keretén belül van lehetőségük könyvek vásárlására. 
Így az elmúlt év folyamán több, mint 270 darab könyvet sikerült beszerezniük. Az 
állományfeltárás, és állományapasztás a könyvtár fő tevékenységei közé tartozik. Elmondja, 
hogy egy TIOP pályázat rendkívül nagy segítség volt az állomány gyarapítására, így 
lehetőségük nyílt arra, hogy felkerüljön a világhálóra és abban a formában is ki tudja 
szolgálni a könyvtárhasználókat. 
 
Emellett fontos feladatuk az olvasók tájékoztatása. Több író-olvasó találkozó, illetve több 
rendezvény is megrendezésre került. Munkájukhoz hozzátartozik a mozgókönyvtár feladat 
ellátásának tevékenysége, amit 2013. év elejétől a Megyei Könyvtár vett át, azonban 
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irányításukkal Szendrő végzi az ellátást. Elmondja, hogy rengeteg többletmunkát jelent ez az 
együttműködés.  
A Művelődési Ház működésének célja a hagyományos és életmód programok megtartása. 
Több visszatérő programsorozatuk is van, ilyen például a Mazsorett Találkozó, illetve az 
Augusztus 20-i ünnepség. Első alkalommal került megrendezésre az I. Gazdanapok, 
hagyományteremtő szándékkal, ami nagy sikert aratott. Reméli, hogy valóban hagyományt 
tudnak belőle teremteni. A karácsonyi időszakban elkészült  a Betlehem és a ,,Mindenki 
Karácsonyfája”.  
 
Az idei év programsorozatát a Kultúra Napjával kezdték, illetve megrendezésre kerültek a 
nemzeti ünnepnapok alkalmából tartandó megemlékezések is. Kiemelkedő program volt az 
év folyamán az Értékteremtő program. Elmondja, hogy a Megyei Értéktár Bizottság városuk 
több nevezetességét állította példaértékűnek. Örül, hogy múltidéző programsorozatok 
alkalmával egyre-egyre több lakost tudtak megszólítani, és 50-60 éves múltról tudtak 
beszámolni, amit Szendrőben töltöttek. Bízik abban, hogy a fényképes emlékeket valamilyen 
formában maradandóvá tudják tenni.  
 
Több nyári táborozást bonyolítottak, és rengeteg programot szervezetek a gyermekek 
számára. A képújsággal kapcsolatosan elmondja, hogy nem csak azon a felületen, hanem a 
város honlapján is értesülhetnek a lakosok a várost érintő friss hírekről.  
 
Az intézmény feladatellátása 3 fontos kört fogalmaz meg, az egyik az idegenvezetés. Ezzel 
kapcsolatban  örömmel mondja el, hogy 446 fő látogatott főszezonban a Kékfestő Házba, az 
Iskolatörténeti Múzeumba 246 fő, az Amerikás Házba 83 látogató volt, a Felsővár Kilátóba 
176 látogató, így a belépőkből származó bevétel 456.400.- forint volt. Legtöbb látogatót 
vonzó kiállításuk a Kékfestő Ház, pedig úgy gondolnák, hogy a Kilátó vonzza az embereket 
jobban, azonban kiderült számukra, hogy a jelentős belépődíj fogja vissza a kirándulókat 
annak meglátogatásától. Szeptember 26-28 között megrendezésre került Szent Mihály napi 
országos programsorozat keretén belül sokan meg tudták tekinteni a helyi 
nevezetességeket. A Kékfestő Ház termékei közül sok terméket tudnak értékesíteni, illetve 
ajándékozni, ezen termékek előállításában  nagy segítségükre vannak a közmunka 
programban foglalkoztatható emberek. Az Iskolatörténeti Múzeum, tervezéseik szerint, 
helyet fog adni egy Nosztalgia Tanóra elnevezésű rendezvénynek is.  
 
A Könyvtár informatikai rendszerével kapcsolatosan elmondja, hogy a Teleház számítógépei 
a könyvtár épületében kaptak helyet.  
Végezetül megköszöni az önkormányzat, a képviselő-testület segítségét! 
 
Hozzászólások 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint láthatóan is rengeteg munka van a rendezvények, programok szervezése 
mögött. Kéri a véleményeket,  hozzászólásokat. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke 
Véleményük szerint, azaz egyetlen probléma városukban, hogy kevesen látogatják a 
rendezvényeket, ezalól kivételt jelentett az I. Gazdanapok program,ahol közel 800 résztvevő 
volt. Szerinte az legyen a következő cél, hogy tudjanak olyan programokat szervezni, ami 
ugyanennyi, vagy több lakost tud megmozgatni. Egyébként a bizottság a beszámolót 
tartalmasnak találta és  elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.  
 
Paszternák János képviselő elhagyja a termet. A képviselő-testület létszáma 6 főre 
csökken. 
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Hudák József alpolgármester 
Elmondja, hogy ahhoz képest, hogy 2013. januárjában azon gondolkodtak, hogy hogyan 
tovább, ehhez képest elég sok mindent kihoztak a tavalyi évből. Gratulál a kiemelkedő 
munkához!  
 
Karl Márton Polgárőrség vezetője 
Igazat ad Kalász László képviselőnek abban, hogy a városnak kellene, hogy legyen egy 
olyan közélete, amibe a város polgárai részt vesznek. Nem érti azt, hogy lehet az, hogy nem 
kíváncsiak az emberek magas színvonalú rendezvényekre, ugyanis példaként kell említenie 
az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadását. Úgy gondolja, az, 
hogy kevesen vannak a programokon, nem a Közművelődési Központnak róható föl.  
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2014. (V.28.) határozata 
 

Tárgy:  Közművelődési Központ 2013. évben végzett munkájának értékelése 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Központ és 
Könyvtár2013. év májusától 2014. év májusáig terjedő időszakában végzett  munkáról 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
4.Napirend  
A képviselő- testület a 4. napirend keretében a Közművelődési Központ és Könyvtár 
alapdokumentumainak módosítását  tárgyalja. ( Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 

 
- Alapító Okirat módosítása 

 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 

 
A Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának módosítása 2013. június 25-én  
történt. Jelen módosítás indoklása: 

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. 
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Határozati javaslat 
 
Tárgy: Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

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

 
 
 

…../2014.(V.28.) határozat 1. melléklete 
 

Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirat 
MÓDOSÍTÓ OKIRATA 

 
1. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődés rendjéről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá 
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM rendeletben foglaltak  alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki. 

2.  Az alapító okirat 4. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:  
 
„4./ Közfeladata:” 
 
3.  Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„7./ Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
082044 Könyvtári szolgáltatások  
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

 
4.  Az alapító okirat alábbi 10. pontja törlésre kerül:  

 
„10./   Az intézmény gazdálkodási besorolása:  
         Önállóan működő költségvetési szerv. 
         Pénzügyi-gazdasági feladatait a városi önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és  
         Szolgáltató szervezete (3752 Szendrő, Hősök tere 6.), mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv látja el  a feladat ellátási megállapodás alapján. 
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5.  Az alapító okirat 11.- 15.  pontjainak számozása 10.-14. pontra módosul   
 
6. Az alapító okirat záradéka az alábbiakra módosul: 

„Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 30/2013. (V.29.) és 
47/2013.(VI.25.) számú, 2013.06.25.. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat képviselőtestülete a  …/2014. (V.28.) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Záradék: A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár módosító okiratát Szendrő Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete a a  …/2014. (V.28.) határozatával 2014. május 28-án 
fogadta el, azzal, hogy az a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba 
 
Szendrő, 2014. május 28. 
 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző „ 
 

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

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2014. (V.28.) határozata 
 
Tárgy: Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

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

 
55./2014.(V.28.) határozat 1. melléklete 

 
Közművelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirat 

MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődés rendjéről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá 
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a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM rendeletben foglaltak  alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki. 

2.  Az alapító okirat 4. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:  
 
„4./ Közfeladata:” 
 
3.  Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„7./ Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  
082044 Könyvtári szolgáltatások  
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek  
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

 
4.  Az alapító okirat alábbi 10. pontja törlésre kerül:  

 
„10./   Az intézmény gazdálkodási besorolása:  
         Önállóan működő költségvetési szerv. 
         Pénzügyi-gazdasági feladatait a városi önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és  
         Szolgáltató szervezete (3752 Szendrő, Hősök tere 6.), mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv látja el  a feladat ellátási megállapodás alapján. 
 
5.  Az alapító okirat 11.- 15.  pontjainak számozása 10.-14. pontra módosul   
 
6. Az alapító okirat záradéka az alábbiakra módosul: 

„Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 30/2013. (V.29.) és 
47/2013.(VI.25.) számú, 2013.06.25.. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat képviselőtestülete az 55/2014. (V.28.) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Záradék: A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár módosító okiratát Szendrő Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete a a  …/2014. (V.28.) határozatával 2014. május 28-án 
fogadta el, azzal, hogy az a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba 
 
Szendrő, 2014. május 28. 
 
Tomorszki István        dr. Istenes Ibolya 
Polgármester         jegyző  
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- Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Utal arra, hogy a képviselő-testület tagjai az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításra vonatkozó tervezetét előzőleg írásban megkapták. Jelen módosítást indokolja, 
hogy 2011. évben hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 
(továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.). 
 
Az Áht. 10.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Ávr. 13. § (1) bekezdésében 
foglalt előírások miatt ismételten szükséges az SZMSZ felülvizsgálata és módosítása. 
Tekintettel arra, hogy a módosítás a szabályzat alapvető szerkezetét érintette indokolttá vált 
egy teljesen új, egységes szerkezetű SZMSZ elfogadása. 
 

Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

 
Határozati javaslat 

 
Tárgy:  A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői Közművelődési 
Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
megtárgyalta és azt az előterjesztett formában jóváhagyja .   
 
Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.  
 
Felelős: jegyző, intézményvezető  
Határidő: 30 nap 
 
 

Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő, 6 fő szavazott, a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2014. (V.28.) határozata 
 

Tárgy:  A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői Közművelődési 
Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
megtárgyalta és azt az előterjesztett formában jóváhagyja .   
 
Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.  
 
Felelős: jegyző, intézményvezető  
Határidő: 30 nap 
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- Szendrő Város Önkormányzatának a város közművelődési feladataira és 
ellátásának feltételeire vonatkozó 11/2001. (IV.25) sz. rendeletének módosítása 

 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Utal arra hogy az előterjesztést  és a rendelet-tervezetet a képviselők előzőleg megkapták, 
annak tartalmát megismerhették. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kéri a rendelettervezet előterjesztett formában történő jóváhagyását. 
 
Módosító javaslat nem volt. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
6 igen szavazattal  egyhangúan megalkotja a  közművelődési tevékenység helyi 

feladatairól szóló10/2014.(V.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint: 
 

Szendrő Város Önkormányzatának 
10/2014.(V.29.) 

önkormányzati  rendelete 
a  közművelődési tevékenység helyi feladatairól 

 

Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében  eljárva  az alábbiakat rendeli el: 
 

Alapelvek 
 

1. § 
 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Szendrő város polgárainak jogát 
 

a.) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, 
valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a 
rendelkezésre álló eszközök útján, 
 
b.) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére, 
 
c.) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, 
közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre 
közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez és 
jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok 
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 
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A rendelet hatálya 

 
3. § 

E rendelet hatálya kiterjed 
 
a.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Szendrő városban lakó 
állampolgárokra, 
b.) az önkormányzat közművelődési intézményére, alkalmazottaira, 
c.) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, 
d.) a képviselő-testületre és szerveire, a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalra. 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során alapfeladatának 
tekinti: 
 
a.) Közművelődési intézmény fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai 
számára kulturális , művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális 
célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére. 
b.) Az iskolarendszeren kívüli, az egész életen át tartó tanulás különböző formáit, az 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását, a 
humánerőforrás fejlesztését. 
c.) a gyermekek, fiatalok és idősek művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
a kortárs nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek közvetítését 
d.) a település, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek , hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
e.) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 
 
f.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 
gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultúrájára, 
g.) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 
h.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 
alkotóközösségek , műhelyek tevékenységére, 
i.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének , érdekérvényesítésének 
segítését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítését, 
j.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítását. 
k.) A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatását a helyi elektronikus médiumok 
által, helyi adatbázisok, információhordozók kialakítását és gyarapítását, az internetes 
hozzáférés segítését. 
l.) A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítését. 
m.) Kapcsolatépítést a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli 
magyar művelődési közösségekkel, testvértelepülések kulturális intézményeivel, 
egyesületeivel, művelődési közösségeivel. 
 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása 
során szorosan együttműködik a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő 
közösségekkel. 
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Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézménye 

 
5. § 

 
Az önkormányzat a 4. §-ban felsorolt feladatai ellátása érdekében a Szendrői Közművelődési 
Központ és Könyvtár intézményét, mint költségvetési szervet, közintézményt működteti. 
 

6. § 
 
(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában az alábbi intézményeket 
és szervezeteket vonhatja be: 
a.) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, 
b.) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de 
közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeit, 
c.) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú civil szervezeteket, 
d.) a településen bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági 
társaságokat, 
e.) nemzetiségi  önkormányzatokat. 
 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési 
feladatellátásban való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmény által el nem 
látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 
 

7. § 
 

Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdése c)-d) pontjában szereplő intézményekkel és 
szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 
közművelődési megállapodást köthet. 
 

Az önkormányzat közművelődési intézménye, közösségi szinterei 
 

8. § 
 

Az önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményét tartja fenn:  
Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (3752 Szendrő, Fő út 18.) 
 
Szervezeti egységei:  

• Közösségi Ház 
3752 Szendrő, Fő út 16. 

• Kékfestőház Múzeum 
3752 Szendrő, Petőfi tér 6. 

• Pedellus Ház 
3752 Szendrő, Fő út 37. 

• Sportmúzeum és Szabadidő Ház 
      3752 Szendrő, Kovács út 9. 
• Tájház-Iskolatörténeti kiállítás 

3752 Szendrő, Váralja út 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

9. §  
 

(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből 
finanszírozza. A közművelődési feladatainak ellátása érdekében éves költségvetésében 
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biztosítja a közművelődési intézmény személyi és tárgyi feltételeit, működéséhez szükséges 
forrásokat. 
 
(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, 
valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltakat. 
(3) Intézményén keresztül és saját jogán is részt vesz az országosan meghirdetett kulturális 
célú pályázatokon.  
(4) Az intézményt és a rendeletben felsorolt szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás 
nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmény alapító okiratában rögzített 
alapfeladatok megvalósítását. 
 

Szendrő Város kiemelt közművelődési rendezvényei 
 

10.§ 
 

(1) Szendrő város kiemelt figyelmet fordít a városi ünnepek és a kiemelt regionális, országos 
és kulturális-közművelődési rendezvények előkészítésére és lebonyolítására. 
 
(2) Kiemelt városi ünnepségek az alábbiak: 
 január 22.-Magyar Kultúra Napja 
 március 15.-ünnepi megemlékezés 
 május vége- Gyermeknap 
 július első hétvége-Szendrői Napok/ Városnap 
 július második hétvége- Majorette Találkozó 
 augusztus 20.-ünnepi megemlékezés 
 október 6.-ünnepi megemlékezés 
 október második hétvége- Őszi fesztivál 
 október 23.-ünnepi megemlékezés 
 december közepe- Karácsonyváró rendezvény 
(3) Az városi ünnepségek, kiemelt rendezvények megszervezése és lebonyolítása a civil 
közösségekkel együttműködve az önkormányzat és a Közművelődési Központ feladata. 
 

Záró rendelkezések 
 

11. §. 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szendrő Város 
Önkormányzatának a város közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire vonatkozó 
11/2001. (IV.25) rendelete 
 
Szendrő, 2014. május 29. 
 
 Tomorszki István sk.       Dr. Istenes Ibolya sk. 
       polgármester                             jegyző 
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5. Indítványok, javaslatok 
 

- Védőnői álláspályázat kiírása 
 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Mint az a testület számára is ismert, az önkormányzat alkalmazásában álló egyik védőnő 
hamarosan nyugdíjba vonul, így gondoskodniuk kell  a feladat ellátásáról egy új pályázat 
kiírásával. Ismerteti a pályázati kiírás tervezetét és kéri annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását.    

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 Szendrő Város Önkormányzat 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
a 2. sz. védőnői körzetben 

védőnői 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi utca 17. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2001.(V.21.) ESzCsM, valamint a 26/1997. (IX.23) NM 
rendeletben foglalt iskola - egészségügyi feladatok rendeletben meghatározott feladatok, 
valamint Szendrő II. számú körzetének területi és iskolai védőnői feladatainak ellátása. 
 A területi védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő feladatait a nevelési-oktatási 
intézményt ellátó iskolaorvossal együttműködve végzi. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, védőnői szakirány,  
 Magyar állampolgárság,  
 Cselekvőképesség,  
 Büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A 45/2012(III.20.) Korm.rend. 1.melléklete szerinti önéletrajz 
 Képzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 Működési nyilvántartási engedély másolata  
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik. 
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 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatát a képviselőtestület nyílt, vagy zárt 
ülésen tárgyalja 

 Adatkezelési hozzájárulás megadása  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  szakmai tapasztalat - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,de pályakezdők 
jelentkezését is várjuk. 

 B kategóriás jogosítvány 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 03. napjától tölthető be, 3 hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szendrői Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezési és Titkársági Iroda nyújt, a 48/560-506 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.74/2014. , valamint a 
munkakör megnevezését: védőnő. 

 Személyesen: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Titkársági 
Irodáján Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 30. 

 
 
 

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

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2014. (V.28.) határozata 

 
Szendrő Város Önkormányzat 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
a 2. sz. védőnői körzetben 

védőnői 
munkakör betöltésére. 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi utca 17. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
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A területi védőnői ellátásról szóló 49/2001.(V.21.) ESzCsM, valamint a 26/1997. (IX.23) NM 
rendeletben foglalt iskola - egészségügyi feladatok rendeletben meghatározott feladatok, 
valamint Szendrő II. számú körzetének területi és iskolai védőnői feladatainak ellátása. 
 A területi védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő feladatait a nevelési-oktatási 
intézményt ellátó iskolaorvossal együttműködve végzi. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, védőnői szakirány,  
 Magyar állampolgárság,  
 Cselekvőképesség,  
 Büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 A 45/2012(III.20.) Korm.rend. 1.melléklete szerinti önéletrajz 
 Képzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 Működési nyilvántartási engedély másolata  
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik. 
 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatát a képviselőtestület nyílt, vagy zárt 

ülésen tárgyalja 
 Adatkezelési hozzájárulás megadása  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  szakmai tapasztalat - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,de pályakezdők 
jelentkezését is várjuk. 

 B kategóriás jogosítvány 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 03. napjától tölthető be, 3 hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szendrői Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezési és Titkársági Iroda nyújt, a 48/560-506 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.74/2014. , valamint a 
munkakör megnevezését: védőnő. 

 Személyesen: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Titkársági 
Irodáján Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 30. 
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- Vis maior pályázat benyújtása a Nagyállomás úti károk helyreállítására 
 
Tomorszki István polgármester 
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy  a 2011. útfelújítás során a Nagyállomás úti egyik 
áteresz keresztmetszete lecsökkent, mely – mint az köztudott -  az esőzések során 
problémát okozott a közelmúltban. Az önkormányzatnak feladata a belvízelvezetést 
megoldani. Mindannyiuknak tudomása van arról, hogy  az elmúlt időszak csapadékos 
időjárásának eredményeként a víz elöntötte a Nagyállomás út bizonyos szakaszát.  
A hegyről érkező iszapos, nagy mennyiségű víz körülbelül 8 centiméteres iszapmennyiséget 
hagyott maga után az úttesten. A kialakult helyzetet igyekezett  az önkormányzat kezelni, 
ezért a Kantra-dűlőben az építmények, épületek védelme érdekében szivattyúzás történt, 
míg a vasúti átjáró Szuhogy felé eső oldalán, továbbá a gépállomási lakóteleppel szemben 
lévő un. Kishegy-dűlő vízgyűjtő terület vízfolyásának megváltoztatása érdekében gépi erővel 
és  zsákolással igyekeztek megoldani.  
 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 567.167.-Ft melynek 
a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 
A védekezés és a károk helyreállítási költségeinek fedezésére javasolja vis maior pályázat 
benyújtását a Belügyminisztérium felé. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak 
előterjesztett formában történő elfogadását.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 

 
A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.05.28.-án megtartott ülésen 
úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Polgármesterének intézkedése értelmében ár- és 
belvízi védekezés került elrendelésre. Ezen belül a Kantra-dűlőben az építmények, 
épületek védelme érdekében szivattyúzás történt, míg a vasúti átjáró Szuhogy felé eső 
oldalán, továbbá a gépállomási lakóteleppel szemben lévő un. Kishegy-dűlő vízgyűjtő 
terület, vízfolyásának megváltoztatása érdekében gépi erő és zsákolás került 
végrehajtásra.   
 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés            
2014. év 

                 
% 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

56.717 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése            -             
- 

Egyéb forrás             -             
- 

Vis maior támogatási 
igény 

510.450 
Ft 

90 % 

Források összesen 567.167 
Ft 

100 % 
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A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 567.167.-Ft 
melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 
 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a tulajdonát 
képezi.  
 

   A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: 2014.május.28 
Felelős: polgármester 

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

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2014. (V.28.) határozata 
 

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása 
 

A Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.05.28.-án megtartott ülésen 
úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
 
A Szendrő Város Önkormányzat Polgármesterének intézkedése értelmében ár- és 
belvízi védekezés került elrendelésre. Ezen belül a Kantra-dűlőben az építmények, 
épületek védelme érdekében szivattyúzás történt, míg a vasúti átjáró Szuhogy felé eső 
oldalán, továbbá a gépállomási lakóteleppel szemben lévő un. Kishegy-dűlő vízgyűjtő 
terület, vízfolyásának megváltoztatása érdekében gépi erő és zsákolás került 
végrehajtásra.   

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés            
2014. év 

                 
% 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

56.717 Ft   10 % 

Biztosító kártérítése            -             
- 

Egyéb forrás             -             
- 

Vis maior támogatási 
igény 

510.450 
Ft 

90 % 

Források összesen 567.167 
Ft 

100 % 

 
A károk helyreállításának tervezett költsége szakértői vélemény alapján 567.167.-Ft 
melynek a fedezetét az önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 
 
A Képviselőtestület, nyilatkozik arról, hogy a károsodással érintett terület a tulajdonát 
képezi.  
 

   A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő: 2014.május.28 
Felelős: polgármester 

 
 

- Nagyállomás úti átereszek problémája 
 

Tomorszki István polgármester 
Folytatva az előző témát elmondja, hogy az előző napi, Nagyállomás úton történt 
terepszemléjük után látták, szükség lenne egy átereszre az aszfalt alá, azonban ennek 
beépítéséhez rengeteg szakhatósági engedély kell. Azonban  ha  késlekednek,  a következő 
esőzés megint nagy felfordulást fog maga mögött hagyni. Ezért minél gyorsabban 
megoldásra van szükség. A gond az, hogy az egyik ház udvarában van a meder, ami 
természetesen magántulajdonként van nyilvántartva, és régebben a ház lakói lerekesztették, 
emiatt nem tud hol elfolyni a víz. Ezt a lerekesztést meg kellene erősíteni, illetve a szomszéd 
falát teljes egészében lebontani, beljebb menni egy 70cm-t és egy nagyobb rézsüvel meg 
kellene támasztani a falat. 
 
Hudák József alpolgármester 
Folytatná Polgármester Úr gondolatmenetét, kiegészítésként elmondja, hogy abban a falban, 
amit a tulajdonosok építettek, ki van peregve néhány kő, azt kellene pótolni, illetve az 
átereszt az állomás felőli részre kellene tervezni, hogy ne nyúljanak jobban bele a 
magántulajdonba. Elmondja, hogy a fenékszélességet körülbelül 60 centiméterrel lehet 
szélesíteni, hogy ne boruljon be a kerítés.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy az ott élő emberektől megtudta, nem az a baj, hogy le van rekesztve, 
hanem, hogy nem a tervezett áteresz lett beépítve.  Kérdezi, hogy nem történhetett-e valami 
tervezési hiba? 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy annak idején az átereszt a közútkezelő cég cserélte ki. Az a probléma, hogy 
az említett útszakasznak tisztázatlan a tulajdonjoga, ugyanis kiderült, hogy önkormányzati 
tulajdon, csak fenntartásra lett  átadva a közútkezelőnek. 
Hudák József alpolgármester 
Saját emlékei szerint is nagyobb szelvény kellene, úgy gondolja, hogy a szelvény le van 
szűkítve. Ezt most már csak üzemzavar jelleggel lehet orvosolni, hogy félpályáját felbontják 
és közvetlenül mellé tesznek egy 600-as szelvényt .A betorkolló résznél viszont le kell vágni 
a 90 fokos ívet. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy utánajárt és egy cégnek van minden fajta 
keresztmetszetű és többfajta átereszű, henger és trapéz alakú szelvénye is. A trapéz 
alakúnak valamivel nagyobb az áteresze, mint egy 800-as csőnek. A gond azaz, hogy a 
trapéz alakú 31.250.- forint nettó+ÁFA összegbe kerül fedőlappal méterenként, a 800-as 
pedig 15.000.-nettó+ÁFA összegbe, melyben benne van a szállítási költség is. Fontos 
szempont, hogy ha a 800-ast akkor a lentebb lévő átereszt is ki kell cserélniük ugyanarra a 
méretűre, tehát ha hozzá kezdenek akkor végig ki kell cserélniük a gátnál is. 
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Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint a gáthoz az önkormányzat már nem nyúlhat hozzá. 

Hudák József alpolgármester 
Tudomása szerint nem kimondottan a gáton  van az, nem tudja egyébként, hogy azt kik 
rakták oda, mert az egyértelműen szűk. Szerinte azt az átereszt  csak azért pakoltatta oda 
valaki, hogy a traktorok átjárhassanak rajta. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Véleménye szerint, el kellene dönteniük, hogy milyen hosszan cseréljék ki. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy egy 800-as elem 1,5 méter hosszú, a trapéz alakú pedig 1,5-2 méter között 
mozog. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogyha cserélik, akkor minden út alatt ki kell, mert akkor lesz szabadfolyású a 
víz. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Ebben az esetben számolásai alapján több mint 20 méter áteresz kellene, ami ha 
elemenként 15.000.-forint, akkor az egész 300.000.- forint+ÁFA összegbe kerülne minimum, 
illetve beton és kavicsköltség párosulna még hozzá, plusz még a tetejére vagy betont, vagy 
aszfaltot kell tenni. Most már azonban nem probléma a hidegaszfalt szállítása.  
 
Hudák József alpolgármester 
Szerinte a Kölcsey utca alá nem lesz jó a 800-as mert  a fenékszintje alá fog menni az útárok 
alá. Véleménye szerint oda trapézszelvényűt kell tervezni. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy a trapézszelvénynek 85 cm a magassága plusz a tető, tehát körülbelül 90 
cm lesz, így nem sokkal lesz több. A másiknak - ha emlékei nem csalnak - 72 cm a 
mélysége.  
 
Hudák József alpolgármester 
Szerinte ha fenékszint alá teszik 10 cm-vel, akkor nem értek el semmit. 
Szerinte azt nézzék még egyszer, hogy ha 800-as csövet raknak be, akkor mennyit kell 
emelni az úton.  
 
Jósvay István  
Véleménye szerin ha aszfaltozás után nem olyan nagy probléma, ha marad benne egy 
minimális bukkanó. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Alpolgármester úr hozzászólására jelzi, szerinte az a gond, hogy az árok be van nőve fűvel, 
így elég nehéz megmondani, hogy hol van a fenékszint. 
  
Hudák József alpolgármester 
Javasolja, hogy a mostani fenékszintet mérjék le. Lejjebb nem lehet vinni, mert lelassul az 
áramlás és az árok telik majd meg hordalékkal.  
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Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint ki kellene pucolni az előbb említett árkokat is, mert így látják a méreteket. 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Véleménye szerint meg kellene próbálni pályázni vis maior támogatásra, mert sok település 
megteszi. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy ő ennek már utána járt, de vis maior keretében  csak helyreállításra van 
lehetőség.  
 
Jósvay István  
Érdeklődik, hogy nincs-e kilátásban valamilyen pályázati lehetőség, hiszen jó lenne, ha az 
egész területen ki tudnák cserélni az  átereszeket. 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint egy pályázati eljárásnál gyorsabban kell  megoldaniuk ezt a problémát, 
ugyanis nem lehet, hogy 15-16 család ne tudjon bemenni a saját udvarába.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy tervezéseik alapján az összköltsége ennek a beruházásnak körülbelül 
500.000.-700.000.- forint között fog alakulni. Érdeklődik, hogy a költségvetés mely részébe 
lehet majd elismerni ezt az összeget. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy ez másnak nem lehet költsége csak az utak, hidak körébe tartozó 
helyreállítási munkálatoknak.  
 
Hudák József alpolgármester 
Jelen pillanatban nem azt kell szem előtt tartaniuk, hogy tervezett költség-e vagy sem, 
hanem azt, hogy nagyon sürgős és muszáj rendbe hozni a Nagyállomás úti átereszt.  
 
Jósvay István polgármester 
Érdeklődik, hogy a kibontott átereszt nem lehetne valamilyen módon értékesíteni. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Véleménye szerint lenne hová felhasználniuk a városban, nem szoktak ilyen eszközöket 
értékesíteni. Érdeklődik, hogy milyen nagyságú átereszt tegyenek mellé, 300-as vagy 600-as 
méretűt? És kérdezi, hogy a műszaki irányítást ki fogja végezni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy gondolja, hogy a 600-as az átmérője az oda tervezett éteresznek.  A bejárásuk alatt 
eldöntötték, hogy van egy porta, ami alá be kellene tenni egy 300-as műanyag csövet, így 
csökkentve a fentről jövő vízmennyiséget. A beruházás műszaki vezetésérért Juhász Péter 
műszaki irodavezető jelölné ki felelősnek. 
 

A képviselő-testület az elhangzott tájékoztatásokat és a feltett kérdésekre adott 
válaszokat egyhangúan tudomásul vette.  
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-  Hulladékszállító autó vásárlása 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nehezen, de megoldódni látszik a hulladékszállító 
autó problémája. Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. igazgatójától azt az 
ígéretet kapta, hogy  két autót nélkülözni tudnának a jövőben.  
Ismertetést ad az autók állapotáról, fajtájáról. Így kiderül, hogy az egyik jármű forgódobos, 
mint a jelenlegi szemetes autójuk, tehát 110 liter és 1,5 köbméter közötti szemeteseket tud 
kiönteni, a másik pedig, úgynevezett tömörítő lapos, ami 110 litertől 4 köbméteres 
konténereket is ki tud üríteni. Értesülései szerint a tömörítő lapos 16 tömör-köbméterré tudja 
összetömöríteni a hulladékot, így ennek a kétszeresét-háromszorosát tudják vele fölszedni.  
A forgódobos autóval kapcsolatosan elmondja, hogy borzasztóan nehéz javítani, a másik 
fajta véleménye szerint, könnyebben helyrehozható meghibásodás esetén.  
Természetesen a képviselő-testület döntésén múlik, hogy melyik gépjárművet vásárolja meg. 
A tömörítő tárolós autó ára  5.000.000.- forint, a forgódobosé 4.000.000.- forint. A költségek 
kapcsán elmondja, hogy az ÉHG-nak a GAMESZ felé fennálló tartozása 17.820.592.- forint, 
közben persze nem szabad elfelejteniük azt sem, hogy az ÉHG is számláz az 
önkormányzatnak. Elmondja, hogy akármelyik autót választják, mindkettőt javíttatni kell. 
 
Hudák József alpolgármester 
Érdeklődik, hogy a tömörítő lapos autót ki újítaná fel. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Úgy gondolja, hogy az ÉHG saját maga végzi a felújításokat, tehát ebben az esetben is nekik 
kellene. 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint eleve felújított állapotban kellene megvenni tőlük a szóban forgó autót. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy szívesen elmenne vagy a Polgármester Urakkal megnézni a járművet, mert 
nagy felelősségnek érezné, ha saját magának kellene döntenie. Továbbá elmondja, hogy 
beszélt az igazgatóval, illetve a főmérnökkel is, talán lehet még kedvezőbb árban is 
megállapodniuk. Úgy tudja, hogy a Zöld Völgy Társulás, mely el fogja látni a szemétszállítást 
rendelkezik autóval, de szükségük lenne még néhányra, lehet, hogy segíthetnének. 
Érdeklődik, hogy mit lehet tudni erről az együttműködésről. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy utolsó értesülései szerint a társulás még mindig számít az önkormányzatra. 
Javasolja, hogy a döntés előkészítéséhez még szerezzék be a szükséges információkat, és 
azok birtokában  hozza meg a testület végleges döntését. 
 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.  
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-  Tájékoztatás a strandréten folyó munkálatokról 
 

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
A továbbiakban a strandréten most épülő színpad építéséhez kapott támogatás összegéről 
érdeklődik. 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a színpad költsége 1.500.000.- forint +ÁFA.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Elmondja, hogy a tető építés díjára kaptak árajánlatot, ami  768.365.- forint,ehhez plusz  
költségként jelentkezik az, hogy a szerkezetet le kell festeni, illetve burkolni is kellene.  
 
Tomorszki István polgármester 
Azt javasolja, hogy kérjenek még máshonnan is ajánlatokat, ugyani úgy gondolja, hogy lehet 
olcsóbban faanyagot szerezni. Ha kell saját ismeretségi köréből is tud olyat mondani, aki 
rendszeresen vásárol faanyagot, és meg tudná mondani, hogy melyik árusító helyen lehet a 
legolcsóbban megvásárolni azt. Úgy gondolja, hogy a festék, illetve a vakoló anyag nem 
jelenthet problémát, azért sem mert a kitermelt nyárfa a strandrétről közel 40 köbméter lesz, 
így annak árából fognak tudni festéket vásárolni.. Érdeklődik, hogy más kivitelezők 
számoltak-e el már költséget a strandréten folyó munkákról. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Válaszában elmondja,saját maguk írják össze azokat az összegeket amilyen értékben 
anyagot hoznak el. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelen pillanatban tartanak 
1.495.000.-forintnál. Szintén a költségek miatt említi, hogy záportározó épül körülbelül 100 
négyzetméternyi területen. Véleménye szerint mindenféleképpen körül kell keríteniük, hogy 
illetéktelen ne juthassanak be. Elmondja, hogy ehhez a körbekerítéshez 100 db oszlop 
kellene, melynek egy részét tervezték a START munkában, az oszlopok kiöntő formájához 
szükségük lenne réz keretre, valamint vaskeretre. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a nyárfaeladásból körülbelül 250-260.000.- forint a várható bevétel. 
Körülbelül 100.000.- forintból meg fogják tudni valósítani a csemetefa vásárlást. A 
megmaradt 160.000.- forint ezekre a munkálatokra lesz felhasználható. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy hamarosan elkészül egy árajánlat a zsilip összegéről. Számításaik 
szerint olyan 50-100.000.-forint körüli összegből megoldható lesz. 
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Borzasztóan kevésnek gondolja, az előbb említett összeget, szerinte 500.000.- forintból 
örülhetnek, ha megoldható lesz a zsilip kiöntése, plusz még meg kell csinálni a kifolyót úgy, 
hogy azt a célt szolgálja, amit ők szeretnének. 
 
Tomorszki István polgármester 
Megjegyzi, hogy Tarjányi Sándor GAMESZ vezető is jelen volt azon a megbeszélésen, 
amelyiken megtárgyalták, hogy a zsilip alatti 40-50 centit vízálló betonozással feltöltik, és 
lesz egy fix rész. Úgy gondolja, ha valamikor majd hozzá kell nyúlni a medencéhez, akkor ki 
kell valamit találni. Nem gondolja tehát, hogy egy 25 centiméter magas betonoszlop kiöntése 
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olyan hatalmas összeget emésztene föl. Ha pedig a patakmeder magasságát nézik, akkor az 
még nincs szintben a záportározóéval, így a mostani szinthez viszonyítva kell lemenniük egy 
fél métert.  
 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Kihangsúlyozza, hogy a víznek nyomása van, tehát nem gondolja, hogy elég 25 centimétert 
bebetonozni. Illetve véleménye szerint, a Gazdanapokra készen kellene lennie, ahhoz, hogy  
szépítsen a városképen. 
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint akkor sem kell egy 50 centiméteresnél nagyobbat kiönteniük. A 
felmérésnél ott voltak, igenis elég lesz ez a mennyiség, nem kell feleslegesen költeniük. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondaná az egész beruházásnak a lényegét, mert tudja, hogy sok fals információ van a 
tudatban a záportározó kialakításával. Tájékoztatja képviselő-testületet, hogy van egy cég a 
Lisztes Trans, akik a rekultivációt végzik városukban, megállapodásukban az szerepelt, hogy 
földet kellett volna hozniuk Felsőtelekesről.   
Az önkormányzat felajánlotta, hogy a strandrét mögötti területen tereprendezést végezzen és 
az így kinyert földet saját célra felhasználhassa. Itt el kell, hogy mondja, hogy rendkívül jó 
minőségi föld volt azon az önkormányzati tulajdonban álló területen. Így megegyeztek a 
szóban forgó céggel, hogy a földért cserébe végeznek egy kisebb talaj átalakítási 
munkálatot. Lényegében itt másról nincs szó, minthogy volt ez munkagödör, amiben feltört a 
víz, így megfelelő lesz záportározónak.  
Nagyon jó szívvel beszél a cég vezetőiről, dolgozóiról, ugyanis még olyan munkákat is 
elvégeztek ingyen, ami nem lett volna feladatuk. Úgy gondolja, hogy a most következő 
Szendrői Városnapokra meg kellene hívni a céget, és szeretné, ha emlékplakettel 
jutalmazná a város munkájukat. 
 
Hudák József alpolgármester 
Véleménye szerint is nagyon jó munkát végeztek, kitisztítottak egy szeméttel teli területet, 
így egy szebb városkép kialakításában segédkeztek.  
 
Jósvay István  
Érdeklődik, hogy ez a terület teljesen körben lesz-e kerítve, vagy a strandréttel egyben. 
 
Hudák József alpolgármester 
Tájékoztatja, hogy a strandréttel együttesen kerül majd bekerítésre, ezzel kapcsolatosan úgy 
gondolja, hogy gondolkodniuk kellene azon, hogy mit fognak kezdeni az így kialakított 
„tóval”. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy volt aki már ajánlatot tett a halak betelepítésével kapcsolatosan.  
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy horgásztavat 
csinálnak a jelenlegi mederből, akkor a strand üzemeltetésére ki kell találniuk valamilyen 
alternatívát. 
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Jósvay István  
Érdeklődik, hogy a strandréten lévő vendégházaknak milyen a kihasználtságuk. 
 
Hudák József alpolgármester 
Elmondja, hogy abszolút kihasználatlanok az ottani vendégházak, felvetődött, hogy célszerű 
lenne létrehozniuk egy egyesületet, vagy alapítványt, aminek tagjai fizetnének belépési díjat, 
rendbe tartanák, s használnák a területet, illetve a házakat. Így ebben az egyesületben 
nyilván tag lenne az önkormányzat is.  
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a GAMESZ-nak van valamennyi fa alapanyag tartaléka, amiből padokat 
lehetne csinálni a tó, illetve a rekultiváció helyén lévő területre. Továbbá elmondja, hogy 
előzőkben említett facsemete telepítés mellé, kapott egy olyan felajánlást egy erdész felől, 
hogy juhar, illetve vörös tölgy csemetéket biztosítana az önkormányzatnak, így kialakulhatna 
egy rendezett környezet. Felvetődött benne az a kérdés, hogy akár el lehetne indítani, egy 
olyan kezdeményezést, hogy ,,Családok fája” aminek keretein belül a lakosok maguk 
ültethetnének saját felajánlásukból, az önkormányzat által meghatározott facsemetetét, 
névtáblával ellátva. 
 

- Római Katolikus templom pályázata 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy köztudott, miszerint a Római Katolikus templom felújítására két pályázat lett 
benyújtva az elmúlt években. Mindkettő elutasításra került forráshiány miatt. Riz Gábor 
országgyűlési képviselő úrral  beszélgetve arra jutottak, hogy ezt mindenképpen véghez kell 
vinniük, álláspontja az volt, hogy írjanak egy kérelmet ebben az ügyben az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának címezve.  Ezt a levelet a plébános meg is fogalmazta, ezért 
kéri a testület felhatalmazását arra, hogy továbbíthassák a Minisztérium felé.  
A beruházás összege 40.000.000.- forint lenne, lényeges munka lenne a tetőszerkezet 
felújítása. Mivel Műemlék épület, az Egri Egyházmegye a tervek költségének megtérítését 
vállalta, és azok már el is készültek. Így a  40.000.000.- forint hiányzik tervük 
megvalósításához, hogy azt valamilyen forrásból hozzáegyék. Kéri a testület jóváhagyását a 
kérelem benyújtására. 
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan jóváhagyja.  
 
Mivel több hozzászólás valamint indítvány és javaslat  nem volt, Tomorszki István 
polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja és jelzi, hogy a képviselő-
testület zárt ülés keretében folytatja a munkát, melyről külön jegyzőkönyv készül.  
 
 

k.m.f. 
 
 
Tomorszki István sk.       Dr. Istenes Ibolya sk. 
   polgármester        jegyző 
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