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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján 
megtartott n y i l v á n o s   üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme,  Szendrő, Fő út 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Képviselő-testület tagjai: 
 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó 
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tóbiásné Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ vezető 
Rescsánszki Béláné Óvodavezető 
Tarjányi Sándor  GAMESZ.vezető 
Antalné Fóris Irma Közművelődési Központ és Könyvtár képviseletével megbízott 
Kovácsné Kurucsó Ilona Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola leköszönő igazgató 
Várkoly Imre Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola leendő igazgató 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.  
A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 

A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
1./ Tájékoztató a szendrői  Apáczai Csere János Általános Iskola  2013/2014-es tanévben 
végzett munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről 
    előadó:  intézményvezető 
 
2./ Tájékoztató az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévben végzett 
munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről 
    előadó:  intézményvezető 
 
3./ Beszámoló a Szendrői Hétszínvirág Óvoda 2013/2014-es nevelési értékeléséről és a  
2014/2015-ös év indításáról, feladatairól 
    előadó:  intézményvezető 
 
4. / Költségvetési rendelet módosítása 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 
5./Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről  

  előadó: Tomorszki István polgármester 
 

6./ Indítványok, javaslatok 
- Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
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- Szendrői szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
- A Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti 
Gondozóháza alapító okiratának módosítása 
- Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodása 
- A Szendrői Református Általános Iskola gyermekétkeztetési díjjal kapcsolatos kérelme 
- Bizottsági munkatervek bemutatása 
- Bódva-völgyi Erdészeti Igazgatóság ajánlattétele 
- Általános kérdések, felvetések tárgyalása 
 
 
1./  N a p i r e n d 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a szendrői  Apáczai Csere János Általános Iskola  
2013/2014-es tanévben végzett munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről 
szóló tájékoztatót  tárgyalja. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Tomorszki István  polgármester  
Utal arra, hogy a képviselő-testület tagjai az intézmény tájékoztatóját írásban megkapták. 
Kéri a kiegészítéseket, véleményeket.  
 
Kalász László  Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Igazgatója, Humánpolitikai 
Bizottság elnöke 
Kiegészítésében elmondja, igyekeztek a nevelői munka színvonalát is bemutató, rövid, 
statisztikai adatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni ebben az évben. Annak érdekében, 
hogy a tájékoztató teljesebb legyen, úgy gondolta, most az elmúlt tanév rendezvényeiről, 
programjairól, ünnepségeiről az ott készített képek kivetítésével számol be. (Képek vetítése) 
 
Végül megköszönve a képviselő-testület támogatását, tolmácsolja a Humánpolitikai bizottság 
véleményét, miszerint tárgyalta a tájékoztatót és javasolja annak képviselő-testület általi 
tudomásul vételét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Paszternák János képviselő 
Kérdezi Igazgató Úrtól, hogy az egész napos iskolával kapcsolatosan mit a tapasztalatok, 
emelte –e a tanulmányi átlagot, vagy esetleg stagnál?Továbbá van-e  információja  a 
tanuszoda újraindításával kapcsolatosan? Illetve amennyiben elindul az uszodai oktatás, 
kérdése, hogy az általános iskola testnevelő tanára oktathat –e úszást? 
 
Kalász László  Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Igazgatója 
A tanulmányi átlag az előző évben 3,37 volt, az egész napos iskola beindulása óta pedig 
emelkedett, így most 3,49. Tehát úgy tűnik, tapasztalható némi elmozdulás pozitív irányba.  
A tanuszodával kapcsolatosan talán Polgármester úr vagy Alpolgármester úr tud részletesen 
beszámolni, azonban elmondja, hogy a KLIK is hozzájárul az újraindításhoz.  
Annyit azonban elmond, hogy testnevelő tanár is oktathat úszást, azonban a KLIK is tud 
biztosítani úszómestert.  
 
Hudák József alpolgármester 
Hozzászólásában elmondja, alapvetően nem szereti a fényképes bemutatókat, azonban 
most ez nem így van, legalább nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak az alapítványi vagy 
egyházi iskolákban működik a munka.  
Az iskola tanuszodájának rekonstrukciója kb. 1,2 millió forintból fog megvalósulni, a munkát 
a KLIK hamarosan meg fogja rendelni az önkormányzattól, mely szeptember végén meg is 
indulhat.  
 
Joó László képviselő 
Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.  
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Tomorszki István polgármester  
Elmondja, hogy a város még mindig magáénak érzi az intézményt, és ez így lesz a jövőben 
is. A szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola  2013/2014-es tanévben végzett 
munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről szóló tájékoztatót  elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület számára. 
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/ 2014. /VIII.27./ határozata 

 
Tárgy: A Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola  2013/2014-es tanévben 
végzett munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről szóló tájékoztató 
tudomásul vétele 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szendrői  Apáczai Csere János 
Általános Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre 
való felkészülésről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt egyhangúan tudom ás u l  
vesz i .    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 
2./  N a p i r e n d 
Képviselő-testület a 2. napirend keretében az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola 
2013/2014-es tanévben végzett munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről 
szóló tájékoztatóját tárgyalja. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Tomorszki István  polgármester  
A napirend tárgyalásának megkezdése előtt köszönti körükben az intézmény új megbízott 
igazgatóját, Várkoly Imre urat. Utalva arra, hogy a képviselő-testület tagjai az intézmény 
tájékoztatóját írásban megkapták, kéri hozzászólásaikat, véleményeiket az intézmény 
munkájával kapcsolatban.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Kovácsné Kurucsó Ilona leköszönő igazgató  
Előzményként megemlíti, hogy mivel az intézmény a KLIK fenntartásába került, a tájékoztató 
szerkezet és tartalma is előzetesen egyeztetésre került.  
Ugyan képes beszámolóval nem készült, de a város lakói a képújságon, illetve honlapon 
keresztül nyomon tudja követni az intézmény egész éves munkáját. Megemlíti a főbb 
fellépéseket, mint például a  fúvószenekar idei Miskolci Operafesztiválon történő szereplését. 
De feleleveníti az elmúlt 10 év jelentősebb rendezvényein való szereplésüket, melyek között 
volt megyei rendezvény is, illetve az elismeréseket, melyeket ez időszak alatt kapott az 
iskola. Ezek közül legutóbb a KLIK edelényi rendezvényén vehetett át elismerő oklevelet és 
említi a Szendrő Város Önkormányzata által 2014. július 4-i ünnepi testületi ülésén kapott, 10 
éves munkájukért járó elismerését is, melyekre nagyon büszke az intézmény.  
 
Érintve a vezetőváltás témáját, bemutatja utódját, Várkoly Imrét, akiről elmondja, hogy 10 
éven keresztül irányította igazgatóként a kazincbarcikai Kodály Zoltán Művészeti Iskolát és a 
két intézmény között mindig jó szakmai kapcsolat volt a jellemző.  
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Várkoly Imre mb. igazgató 
Örömét fejezi ki, hogy a szendrői művészeti iskola megbízott vezetőjeként folytathatja az 
elkezdett és sikeres munkát, és ígéri igyekszik megfelelni a feladatnak, valamint hogy ő is 
fontosnak tartja a várossal az aktív kapcsolatot.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
Hozzászólásában elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság hosszasan és részletekbe 
menően tárgyalta a tájékoztatót, melyet szakmailag teljesen megalapozottnak tartanak 
mindannyian, így javasolják annak tudomásul vételét a képviselő-testület számára.  
 
Joó László képviselő 
Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.  
 
Valamennyi képviselő egyenként köszöni meg a leköszönő igazgató asszony és az 
intézmény valamennyi pedagógusának az elmúlt 10 évben végzett munkát, többen 
sajnálatukat fejezik ki igazgató asszony távozása miatt, végül valamennyien gratulálnak a 
szakmai elismerésekhez és a színvonalas szereplésekhez.  
 
Tomorszki István polgármester  
Véleménye szerint az intézmény munkássága nem csak az elért kitüntetésekben mérhető, 
hanem abban is, hogy egy hátrányos helyzetű térségben sok hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részesülhetett zenei oktatásban és biztosítottak számukra 
lehetőséget a kiemelkedésre. Erre jó példa, hogy az idei évben két hátrányos helyzetű tanuló 
is a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytathatja tanulmányait.  
 
A tájékoztató tartalmazza a képviselő-testület számára fontos információkat, eredményeket, 
ezért javasolja annak tudomásul vételét.  
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 88/ 2014. /VIII.27./  határozata 
 

Tárgy:  Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévben végzett 
munkájáról és a 2014/2015-ös tanévre való felkészülésről szóló tájékoztató tudomásul 
vétele 
 
Szendrő Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Ujj Viktor Géza Alapfokú 
Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról és a 2014/2015-ös 
tanévre való felkészülésről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt egyhangúan  
t udom ás u l  vesz i .    
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
3./  N a p i r e n d 
Képviselő-testület a 3. napirend keretében a Szendrői Hétszínvirág Óvoda 2013/2014-es 
nevelési értékeléséről és a  2014/2015-ös év indításáról, feladatairól szóló beszámolót 
tárgyalja. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
Rescsánszki Béláné óvodavezető 
Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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H o z z á s z ó l á s o k  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
A Humánpolitikai bizottság tárgyalta az óvoda beszámolóját. Véleményük szerint a 
beszámoló a szóbeli kiegészítéssel együtt komplex, teljes képet mutat az intézmény 
működéséről ezért azt elfogadásra javasolja a bizottság a képviselő-testület számára.  
 
Joó László képviselő 
Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.  
 
Tomorszki István polgármester 
Megújult környezetben folytatódhat a régi, jó minőségű szakmai munka tovább. Véleménye, 
hogy meg kell próbálni kihozni a maximumot a jelenlegi gyerekanyagból.  
A beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.  
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/ 2014. /VIII.27./  határozata 
 

Tárgy:  Szendrői Hétszínvirág Óvoda 2013/2014-es nevelési értékeléséről és a  
2014/2015-ös év indításáról, feladatairól szóló beszámoló  
 
Szendrő Város Önkormányzat  Képviselő-testülete Szendrői Hétszínvirág Óvoda 
2013/2014-es nevelési értékeléséről és a  2014/2015-ös év indításáról, feladatairól 
megtárgyalta és azt az előterjesztett formában egyhangúan  e l f ogad ja .    
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
 
 
4./  N a p i r e n d 
Képviselő-testület a 4. napirend keretében a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását 
tárgyalja. (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai 
megkapták, kéri, hogy azt szóban egészítse ki a pénzügyi iroda jelenlévő ügyintézője.  
 
Tóbiásné Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Szendrő Város Önkormányzatának 2014. I. féléves bevételi főösszege 877.921.000 Ft, mely 
a módosított előirányzat 36,02%-a.  
A saját bevételek a módosított előirányzatnak 32 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek 
teljesítése 24.189.000 Ft, mely a módosított előirányzat 44,7 %-a. A hátralékok behajtásának 
érdekében folyamatosan felszólítás küldése történik az adósoknak, gépjármű adóhátralék 
esetében forgalomból történő kivonást kezdeményezése történik,  illetve szükséges esetben 
a NAV felé megkeresésekkel él az iroda.  
A szolgáltatások ellenértéke soron a tervezett bevétel 121.547.000 Ft, a teljesítés 
30.064.000 Ft, mely 24,73 %-os teljesítésnek felel meg, illetve ehhez kapcsolódóan a 
kiszámlázott áfa teljesítése is 21,0 %. 
Átengedett központi bevételeknél került megtervezésre a gépjárműadó bevétel 40 %-a –a 
maradék 60 % az államot illeti. A képviselő-testület az eredeti előirányzatot 5.200.000 Ft-ban 
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állapította meg. A 2014. I. félévi teljesítés 2.829.000 Ft, ami 54,4 %-os teljesítésnek felel 
meg.  
A normatív állami hozzájárulás 276.874.000 Ft összegben teljesült, mely a módosított 
előirányzat 50,14 %-a.  
Működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése 575.735.000 Ft, amely a módosított 
előirányzat 41.47 %-a.  
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 2.396.000 Ft. E címen tervezzük 
beruházásainkhoz a már elnyert pályázati támogatásokat.  
A költségvetési kiadások módosított előirányzatának összege 1.857.630.000 Ft, mellyel 
szemben a teljesítés 652.087.000 Ft, ez 35,1 %-os teljesítésnek felel meg.  
Kiadásokból: 
43,79%-ot tesznek ki a személyi jellegű juttatások, 
8,24 %- kal részesül a bérek után fizetendő közteher,  
28,97 % a dologi jellegű kiadások,  
19,00 %-ot tesznek ki 
 
2014. év első félévében a felhalmozási kiadások teljesítése 5.964.000 Ft, mely a módosított 
előirányzat 2,46 %-a. E kiadások teljesítése leginkább a pályázatok beruházási kiadásainak 
üzemezésétől függ. Ezek a kiadások előre láthatóan legnagyobb részben a második 
félévben fognak realizálódni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Az elhangzottak után ismerteti a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
tervezetet  az alábbiak szerint és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

RENDELET-TERVEZET 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

…../2014./….../ számú 
ö n k o r m á n y z a t i  rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014./III.6./ számú rendeletének módosításáról 

 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014./III.6./ önkormányzati  
rendelet ( továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.§ Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 
a./ kiadási főösszegét 1.867.630.000 Ft.-ban 
b./ bevételi főösszegét 1.867.630.000 Ft.-ban 
c./ hiányát           0 Ft.-ban 
állapítja meg.” 
 
2. § /1/ A R. 1.1. - 1.4. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1. - 1.4.  melléklete lép. 
 
/2/  A R. 2.1. és 2.2. melléklete helyébe ezen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép. 
 
/3/ A R.  3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 
 
/4/  A R.  4.  melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
 
/5/  A R.  5.1. – 5.4.  melléklete helyébe ezen rendelet 5.1. – 5.4. melléklete lép. 
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/6/  A R.  6.1. és 6.2.  melléklete helyébe ezen rendelet 6.1. és 6.2. melléklete lép. 
 
/7/ A R.  8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 
 
/8/ A R.  9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. 
 
3. § (1) Ez a  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 Tomorszki István     dr. Istenes Ibolya    

  polgármester       jegyző   
 
 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete7 igen szavazattal egyhangúan 
megalkotja 12/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendeletét, mely  a   az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 3/2014./III.6./ számú rendeletét módosítja az alábbiak szerint: 

 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
12/2014./VIII.28./ számú 

ö n k o r m á n y z a t i  rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014./III.6./ számú rendeletének módosításáról 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014./III.6./ önkormányzati  
rendelet ( továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.§ Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 
a./ kiadási főösszegét 1.867.630.000 Ft.-ban 
b./ bevételi főösszegét 1.867.630.000 Ft.-ban 
c./ hiányát           0 Ft.-ban 
állapítja meg.” 
 
2. § /1/ A R. 1.1. - 1.4. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1. - 1.4.  melléklete lép. 
 
/2/  A R. 2.1. és 2.2. melléklete helyébe ezen rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép. 
 
/3/ A R.  3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 
 
/4/  A R.  4.  melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
 
/5/  A R.  5.1. – 5.4.  melléklete helyébe ezen rendelet 5.1. – 5.4. melléklete lép. 
 
/6/  A R.  6.1. és 6.2.  melléklete helyébe ezen rendelet 6.1. és 6.2. melléklete lép. 
 
/7/ A R.  8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 
 
/8/ A R.  9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. 
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3. § (1) Ez a  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 Tomorszki István     dr. Istenes Ibolya    

  polgármester       jegyző   
 

 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014 (I.31.) BM rendelet lehetőséget nyújt a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtására. Elmondja, hogy ezzel a 
lehetőséggel a képviselő-testület 2014. szeptember 30-ig élhet, a pályázat benyújtásáról 
pedig határozatban dönt.  
 
Ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, javasolja a pályázat benyújtását. Ismerteti a 
határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 
kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet alapján támogatási 
igényt nyújt be a rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 

Módosító javaslat nem volt. 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/ 2014. /VIII.27./  határozata 
 

Tárgy: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 
kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása. 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei 
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet alapján támogatási 
igényt nyújt be a rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 
 
 
 
 
 
5./  N a p i r e n d 
A Képviselő-testület az 5. napirend keretében a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztatóját tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
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Tomorszki István polgármester 
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
elkészült Szendrő Város Önkormányzatának 2014. I félévi költségvetési beszámolója, melyet 
előzőleg írásban a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztett.  
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Jósvay István  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatóját, melyből kiderül, hogy az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását a 
takarékosság jellemzi, a költségvetés teljesítése pedig a megfelelő ütemben halad. Mindezek 
alapján a bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékozatóját a képviselő-testület számára.  
 
Kalász László képviselő 
Egyetértve az előző véleménnyel, szintén elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékozatóját a képviselő-testület számára.  
 
Tomorszki István polgármester 
Kiegészítésként elmondja, ahhoz, hogy az idei költségvetés teljesítése ilyen ütemben 
haladjon fontos –a külső segítség mellett – hogy az intézményvezetők is jól gazdálkodjanak.  
A 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékozatóját a képviselő-testület 
számára.  
 
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/ 2014. /VIII.27./  határozata 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt egyhangúan el fogadja .   
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
6 . /  I nd í t ván yo k ,  j a vas l a t o k  
 

-  Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény ( továbbiakban Ve.) 33. (3) 
bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízása a 
következő általános választásra megválasztott  szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig 
tart. 
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzati képviselőtestületnek legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig kell 
megválasztania.  A Ve. 24.§ (1) bekezdése értelmében személyükre a helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt, az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 
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Kéri, hogy a szendrői nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság  tagjaira és 
póttagjaira írásban előterjesztett javaslatot a képviselőtestület hagyja jóvá. 
 

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

Bizottság tagjai: 

Név Cím 

Izsvákné Bosnyák Margit 3752 Szendrő, Rákóczi u. 60. 

Nagy Róbertné 3752 Szendrő, Árpád u. 8. 

Antalné Fóris Irma 3752 Szendrő, Part u 13. 

Póttagok 

Lipták Katalin 3752 Szendrő, Árpád u.21. 

Horváth Bálintné 3752 Szendrő, Rákóczi u .. 

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
 
Módosító javaslat nem volt.  

A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/ 2014. /VIII.27./  határozata 

 
Tárgy: Szendrői nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok 
megválasztása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. Törvény 24.§(1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a szendrői  
nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság  tagjait és póttagjait az alábbiak 
szerint választja meg: 
 

Bizottság tagjai: 

Név Cím 

Izsvákné Bosnyák Margit 3752 Szendrő, Rákóczi u. 60. 

Nagy Róbertné 3752 Szendrő, Árpád u. 8. 

Antalné Fóris Irma 3752 Szendrő, Part u 13. 

Póttagok 

Lipták Katalin 3752 Szendrő, Árpád u.21. 

Horváth Bálintné 3752 Szendrő, Rákóczi u .. 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
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- Szendrői szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény ( továbbiakban Ve.) 33. (3) 
bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízása a 
következő általános választásra megválasztott  szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig 
tart. 
  
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzati képviselőtestületnek legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig kell 
megválasztania.  A Ve. 24.§ (1) bekezdése értelmében személyükre a helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt, az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. 
 
A szavazatszámláló bizottságba póttagokat települési szinten kell megválasztania a 
képviselőtestületnek. 
Tekintettel a helyi nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésére és az 
összeférhetetlenségi szabályokra a rendelkezésre álló bevonható póttagok száma 
lecsökken, ezért javasolja az előterjesztett személyek megválasztását. 
 
Kéri, hogy a szendrői szavazatszámláló bizottságok póttagjaira írásban előterjesztett 
javaslatot a képviselőtestület hagyja jóvá. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

Póttagok 

Név Cím 

Kisidáné Griger Ildikó 3752 Szendrő, Fő u.. 

Hadházi László 3752 Szendrő, Kovács u. 
23 

Szászné Molnár Csilla 3752 Szendrő, Újélet u. 1. 

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
 

Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/ 2014. /VIII.27./  határozata 
 

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

Név Cím 

Kisidáné Griger Ildikó 3752 Szendrő, Fő u.. 

Hadházi László 3752 Szendrő, Kovács u. 
23 

Szászné Molnár Csilla 3752 Szendrő, Újélet u. 1. 

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
 
 

 
- A Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 

Időskorúak Átmeneti Gondozóháza alapító okiratának módosítása 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
A testület 2014. március 26-i ülésén döntött utoljára a Városi Szociális Szolgáltató Központ 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza alapító okiratának 
módosításáról. 
Jelen módosítás indoklása: 
1. Az 1. pontban szereplő törzsszám, adószám, KSH-statisztikai számjel nem kötelező 
tartalmi elem, a Magyar Államkincstár Törzskönyvi főosztálya kérte törölni. 

2. Az intézmény által ellátottak létszámának módosítás szükséges. A házi 
segítségnyújtásban résztvevők tényleges létszáma alapján és  Szuhogy csatlakozása miatt. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosító okiratát és az  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztett formában szíveskedjen jóváhagyni. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
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 

 
 
 
 

Melléklet a …../2014. (VIII.27.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 30/2014.(III.26.) számú 
határozatával jóváhagyott , a Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza ( 3752 Szendrő, Rákóczi utca 28.) alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
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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 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„1./ Költségvetési szerv megnevezése:  Városi Szociális Szolgáltató Központ és  

      Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak  
      Átmeneti Gondozóháza” 

 
2. 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      
107052 Házi segítségnyújtás     90 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” 
 

1. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint  módosul: 

„Záradék: 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az …./2014.(VIII.27.) 
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 …./2014.(VIII.27.) határozatával 2014. augusztus 27-én fogadta el, 
azzal, hogy az  a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba 

 
Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/ 2014. /VIII.27./  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. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

Melléklet a 94/2014. (VIII.27.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 30/2014.(III.26.) számú 
határozatával jóváhagyott , a Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza ( 3752 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 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„1./ Költségvetési szerv megnevezése:  Városi Szociális Szolgáltató Központ és  

      Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak  
      Átmeneti Gondozóháza” 

 
2. 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      
107052 Házi segítségnyújtás     90 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” 
 
 
 

1. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint  módosul: 

„Záradék: 
Az alapító okiratot Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az …./2014.(VIII.27.) 
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 …./2014.(VIII.27.) határozatával 2014. augusztus 27-én fogadta el, 
azzal, hogy az  a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
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- Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodás 
 

Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselőtestületet a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat megkereséséről.  
(A megkeresés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Ismerteti a Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal – közfoglalkoztatás keretében ellátandó 
feladatokra - kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot és 
kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.   
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bódvavögyi 
Vízgazdálkodási Társulattal (3752 Szendrő, Fő u. 14.) együttműködési megállapodást 
köt az alábbiak tartalommal: 
 
1. A Társulat 2014. szeptember 01. és 2014. december 31. közötti időszakban az 

Önkormányzat területén lévő önkormányzati tulajdonú Csákány – patak illetve 
Verbéna – patak megnevezésű vízfolyásokon kaszálás, gaztalanítás, cserjeirtás, 
medertisztítási feladatokat végez közfoglalkoztatás keretein belül. 

2. A feladat létszámszükséglete 10 fő, mely létszám összetételét a településen lakó 
munkanélküliekből az Önkormányzat határozza meg. 

3. Az 1. pontban felsorolt feladatokon túl, az Önkormányzat előzetes igénybejelentése 
alapján a közfoglalkoztatottakra igényt tarthat.  

Pl.: - falunapokat megelőző település takarítása 
- Mindenszentek előtti temető rendbetétel,  
- téli hó eltakarítása a közintézmények környezetében, 

Az igénybevétel maximális időtartama 20 munkanap/fő, melyet csak közfeladatok 
végzésére lehet felhasználni.  
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társulat által szervezett és irányított 

közfoglalkoztatást támogatja, mely támogatás mértéke 4000 Ft/fő/hó. 
A Társulat ennek alapján havonta számlát küld az Önkormányzatnak. 

5. A megállapodás kölcsönös előnyökön nyugszik. Az önkormányzati tulajdonú 
vízfolyásokon és mentén  a gazmentesítési, parlagfűirtási előírások betartásra 
kerülnek, a patakok karbantartottsága révén a vízelvezető képesség javul, az árvízi 
veszélyeztetettség mérséklődik, településen élő munkanélküliek foglalkoztatottsága 
megoldódik.  
A Társulat csak az Önkormányzat által biztosított foglalkoztatási hozzájárulással 
tudja elvégezni a medertiszítási munkákat, tekintettel arra, hogy a 
közfoglalkoztatásra, állam által biztosított összeg nem fedezi a valós költségeket. 
(Bonyolítási költségek, szakképzési hozzájárulás, banki költség stb.) 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 

Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014.(VIII.27.)határozata 

 
Tárgy: Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat együttműködési megállapodás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bódvavögyi 
Vízgazdálkodási Társulattal (3752 Szendrő, Fő u. 14.) együttműködési megállapodást 
köt az alábbiak tartalommal: 
 
6. A Társulat 2014. szeptember 01. és 2014. december 31. közötti időszakban az 

Önkormányzat területén lévő önkormányzati tulajdonú Csákány – patak illetve 
Verbéna – patak megnevezésű vízfolyásokon kaszálás, gaztalanítás, cserjeirtás, 
medertisztítási feladatokat végez közfoglalkoztatás keretein belül. 

7. A feladat létszámszükséglete 10 fő, mely létszám összetételét a településen lakó 
munkanélküliekből az Önkormányzat határozza meg. 

8. Az 1. pontban felsorolt feladatokon túl, az Önkormányzat előzetes igénybejelentése 
alapján a közfoglalkoztatottakra igényt tarthat.  

Pl.: - falunapokat megelőző település takarítása 
- Mindenszentek előtti temető rendbetétel,  
- téli hó eltakarítása a közintézmények környezetében, 

Az igénybevétel maximális időtartama 20 munkanap/fő, melyet csak közfeladatok 
végzésére lehet felhasználni.  
9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társulat által szervezett és irányított 

közfoglalkoztatást támogatja, mely támogatás mértéke 4000 Ft/fő/hó. 
A Társulat ennek alapján havonta számlát küld az Önkormányzatnak. 

10. A megállapodás kölcsönös előnyökön nyugszik. Az önkormányzati tulajdonú 
vízfolyásokon és mentén  a gazmentesítési, parlagfűirtási előírások betartásra 
kerülnek, a patakok karbantartottsága révén a vízelvezető képesség javul, az árvízi 
veszélyeztetettség mérséklődik, településen élő munkanélküliek foglalkoztatottsága 
megoldódik.  
A Társulat csak az Önkormányzat által biztosított foglalkoztatási hozzájárulással 
tudja elvégezni a medertiszítási munkákat, tekintettel arra, hogy a 
közfoglalkoztatásra, állam által biztosított összeg nem fedezi a valós költségeket. 
(Bonyolítási költségek, szakképzési hozzájárulás, banki költség stb.) 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
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- A Szendrői Református Általános Iskola gyermekétkeztetési díjjal kapcsolatos 
kérelme 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a  Szendrői Református Általános Iskola 2437/2014. számon iktatott, az ott tanuló 
gyerekek étkeztetésének ingyenes biztosítására vonatkozó kérelmét.   
 
Tomorszki István polgármester 
Amennyiben a testület támogatja a kérelmet, úgy a forrást a 2014. évi költségvetésből kell 
biztosítania. Kéri az üggyel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.  
 
Hozzászólások  
 
Hudák József alpolgármester 
Úgy tudja, mintegy 20 tanuló érintett, javasolja a kérelem támogatását, azonban annak 
konkrét feltételeit ki kell dolgozni és szerződésben rögzíteni szükséges.  
 
Paszternák János képviselő 
Egyetért a kérelem támogatásával, javasolja, hogy már szeptember 1-jétől legyen érvényes.  
 
Tomorszki István polgármester 
Az elhangzott vélemények alapján javasolja a Szendrői Református Általános Iskola 
kérelmének támogatását. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett 
formában történő elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Tárgy: A  Szendrői Református Általános Iskola tanulói számára ingyenes meleg étkeztetés 
biztosítása 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Szendrői 
Református Általános Iskola - Szendrő városban állandó lakóhellyel rendelkező - 
tanulói számára a meleg étkeztetést ingyenesen b i z t os í t j a .   
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Irodájának, valamint a GAMESZ Pénzügyi csoportjának vezetőjét a szerződés 
feltételeinek részletes kidolgozására és a szerződés megkötésére az alábbiak 
figyelembe vételével: 

- a Református Egyház, mint fenntartó központi költségvetési támogatást igényel, 
- a Szendrői GAMESZ  - az önkormányzat felhatalmazása alapján – a 

nyersanyagnorma alapján állapítja meg az egy gyerekre jutó térítési díjat, 
- az önkormányzat a központi költségvetési támogatással nem fedezett részt 

vállalja át, 
- a támogatás a 2014. évi költségvetési évre vonatkozik (2014. szeptember 1.-

2014. december 31.) 
Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető, GAMESZ pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 

Módosító javaslat nem volt.  
A szavazáskor jelenlévő képviselők száma 7 fő, 7 fő szavazott, a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2014.(VIII.27.)határozata 
 
Tárgy: A  Szendrői Református Általános Iskola tanulói számára ingyenes meleg étkeztetés 
biztosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Szendrői 
Református Általános Iskola - Szendrő városban állandó lakóhellyel rendelkező - 
tanulói számára a meleg étkeztetést ingyenesen b i z t os í t j a .   
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A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Irodájának, valamint a GAMESZ Pénzügyi csoportjának vezetőjét a szerződés 
feltételeinek részletes kidolgozására és a szerződés megkötésére az alábbiak 
figyelembe vételével: 

- a Református Egyház, mint fenntartó központi költségvetési támogatást igényel, 
- a Szendrői GAMESZ  - az önkormányzat felhatalmazása alapján – a 

nyersanyagnorma alapján állapítja meg az egy gyerekre jutó térítési díjat, 
- az önkormányzat a központi költségvetési támogatással nem fedezett részt 

vállalja át, 
- a támogatás a 2014. évi költségvetési évre vonatkozik (2014. szeptember 1.-

2014. december 31.) 
 
Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető, GAMESZ pénzügyi csoportvezető 
Határidő: 2014. szeptember 1. 

 
- Bizottsági munkatervek bemutatása  

 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
Elmondja, hogy a Humánpolitikai bizottság 2014. II. félévi munkatervét előzőleg a képviselő-
testület elé terjesztették. Az eddigi munkatervekhez képest változást jelent, hogy most – a 
helyi önkormányzati választásokra és az azt követő, a bizottság tagjaiban bekövetkező 
lehetséges változásokra tekintettel – augusztus és szeptember hónapokra terveztek 
feladatot.  
Az év hátralévő hónapjaira a választás után újabb munkatervet kell készíteni. A képviselő-
testülettől kéri a bizottság munkatervekének előterjesztett formában történő tudomásul 
vételét. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan 
tudomásul  veszi a Humánpolitikai Bizottság  2014. II. félévre vonatkozó munkatervét.  
 
Jósvay István  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke 
A Pénzügyi Bizottság, hasonlóan a Humánpolitikai Bizottsághoz, csupán augusztus és 
október hónapokra tervezett feladatokat. Esetükben is érvényes az, hogy a választás után 
újabb munkatervet kell készíteni a bizottság számára.  
 
A képviselő-testülettől kéri a bizottság munkatervekének előterjesztett formában történő 
tudomásul vételét. 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan 
tudomásul  veszi a Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2014. II. félévre vonatkozó munkatervét. 
 
 

- Bódva-völgyi Erdészeti Igazgatóság ajánlattétele 
 

Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napokban megkereste Román József az Erdészet 
igazgatója, és elmondta, hogy körülbelül 70 m3 fát nem tudnak értékesíteni, mert megégtek. 
Ezért 10.000 Ft/ m3 áron felajánlja az önkormányzatnak megvásárlásra, mely esetleg 
aprítékos kazánok fűtésére alkalmas.  
 
Hudák József alpolgármester 
Érdeklődik, hogy milyen átmérőjű fáról lenne szó. 
 
Tomorszki István polgármester 
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Elmondja, hogy változó nagyságúak, a nagyállomási rakódóra van kipakolva, meg lehet ott 
tekinteni.  
 
Hudák József alpolgármester 
Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a papírfa 6000.- Forint/ köbméter, ebben az esetben 
bruttó 8000.- Forintért megvásárolhatná az önkormányzat, többért nem. 
 
Tomorszki István polgármester 
Egyetért Alpolgármester Úr felvetésével és úgy gondolja a felhasználással sem lesz gond. 
Javasolja, az Erdészet részéről vételre felajánlott 70 m3  fa bruttó 8000.- Ft-ért történő 
megvásárlását önkormányzati felhasználásra.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért. 

- Általános kérdések, felvetések  
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatásul közli, hogy a Könyvtár Oktatástörténeti anyagának ki kellett költöznie helyéről, 
mivel az ABIGÉL Többcélú Intézmény bérli az épületet, nem adták el nekik egyelőre, de 
információi szerint elképzelhető, hogy sor kerül a megvásárlásra. 
 
Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy mennyi munkát végez ott a GAMESZ? 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy nincs ilyenekről információja, ugyanis a költségvetést nem az önkormányzat 
csinálta, azt tudja, hogy 1-2 helyiséget tesznek rendbe, a többi épületrészt majd a téli 
időszakban renoválják.  
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Elmondja, hogy a Vízügyi Igazgatóság Szendrői Kirendeltségén a jelenleg benyújtott 
közfoglalkoztatási pályázatban nem tervezhettek tárgyi eszközök beszerzésére összeget, 
tehát semmilyen kisebb gépet, munkaruhát nem fognak tudni vásárolni az embereik 
számára. 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztató jelleggel szeretné mondani, hogy az elmúlt hónapban volt egy felmérés a 2014-
2020 időszakban a projektekre vonatkozóan, kérték a terveket. A mai nap folyamán volt egy 
ülés Edelényben, ahol kiderült, hogy a Járási Alapból Szendrő 404. 629. 070.- Forint 
támogatást kap. Az összeg felhasználásáról tervezetet kellett benyújtaniuk, megkéri Hudák 
József Alpolgármester Urat, hogy ismertesse azt. 
 
Hudák József alpolgármester 
Részletes tájékoztatásként az alábbiakat osztja meg a Képviselő-testülettel. Hozzáteszi, 
hogy az elhangzott munkák elvégzése a járási alapból lesznek finanszírozva, továbbá 
elmondja, hogy ezeken az összegeken felül lehetőségük van a megyei támogatási alapból is 
részesülni. 
 

Projekt címe Projekt célja Támogatás 

A szendrői 
katolikus és 
református 
templom illetve 
harangláb teljes 
körű felújítása 

A város területén található két templom illetve a 
harangláb teljes körű felújítása, a szükséges állag 
és állagmegóvási munkálatok elvégzése. 60000000 
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Várkápolna 
kialakítása a 
Felsővár területén 

A hajdani Felsővár területén a volt várkápolna 
helyén turisztikai attrakció kialakítása illetve a 
Várdomb rehabilitációja.  30000000 

Ifjúsági képző 
központ 
kialakítása 

A városban egy ifjúsági képző központkialakítása, 
a jelenlegi Klinsky féle ház átalakításával és teljes 
körű felújításával. Közösségi terek kialakítása. 
Szakmai programok és rendezvények 
szervezése.  69850000 

Közösségi ház 
kialakítása 
Szendrőben.  

Settlement típusú közösségi szolgáltatóház 
létrehozása Szendrőben, mely képessé tételt a 
társadalmi normák befogadására és képessé 
válást a másik ember elfogadását tűzi ki célul  
különböző szolgáltatásokkal. 83820000 

Szegregációval 
érintett 
városrészek 
közösségi 
tereinek 
korszerűsítése. 

A program keretében Szendrő város két 
szegregátumában 2 eddig burkolatlan út 
aszfaltozása, sportpálya felújítása, közösségi 
terek létrehozása, színpad és fásítási program 
megvalósítása.  40000000 

Önkormányzati 
bérlakás tömb 
épületenergetikai 
korszerűsítése.  

Az ún. 8+1 nevű önkormányzati bérlakás tömb 
komplett épületenergetikai korszerűsítése, 
közösségi részeinek felújítása. Ennek keretében 
korszerű nyílászárók cseréje, homlokzati és 
födém hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése 
valósulna meg.  40000000 

Közvilágítás 
korszerűsítése 
Szendrő 
Gépállomás 
városrészben.  

Szendrő Gépállomás városrészében az eddig 
hiányzó közvilágítás fejlesztése , az ipari 
övezetbe vezető utak kivilágítása.  20000000 

Átmeneti 
gondozóház 
épületenergetikai 
fejlesztése 
Szendrőben.  

A Szendrőben működő idősek átmeneti 
gondozóházának helyt adó épület nyílászáró 
cseréje, külső homlokzati hőszigetelése és 
kazáncseréje.  18500000 

Szendrő 
városában a 
Strand rét 
közösségi térré 
formálása.  

Szendrő központjában található valamikori strand 
elhanyagolt területéből lüktető közösségi életet 
vonzó rendezvény és szabadidő központtá 
alakítása, a kapcsolódó közterületek rendezése. 42459070 

  Összesen: 404629070 

 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy van információjuk arról, hogy melyik Járási Hivatal mennyi támogatáshoz 
jutott. Szendrő volt a második település Edelény után, aki a legtöbbet kapta, ugyanis 
lakosság arányosan kerültek elosztásra az összegek. Voltak olyan települések, akik nem is 
nyújtották be a pályázataikat, így az arra tervezett összegek újraosztásra fognak kerülni. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy volt olyan pályázat, amelyre csak városok 
pályázhattak, így az összeg két részre került elosztásra. Hozzáteszi, hogy ez az összeg a 
járás sikere, de van megyei, így azokat a programokat kihagyták a tervezetből, ugyanis azok 
majd megyei szinten valósulhatnak meg, ilyenek például a turisztikai fejlesztések.  
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Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy milyen távú a pályázati időszak, csak, hogy biztosan tudja. 
 
Hudák József alpolgármester 
Megismétli, hogy a pályázati időszak 2014.-2020-as, minden pályázat tehát erre az 
időszakra vonatkozóan várhatóan ősszel fog megjelenni.  
 
Jósvay István képviselő 
Úgy gondolja, hogy a felsővár rendezésére tervezett összeg már nem lesz elég, ha turisztikai 
állomás is lesz, szerinte, ha kapnak a megyétől keretet, át lehetne majd csoportosítani még 
összeget a felsővár kialakítására, régészeti ásatásokra. 
 
Tomorszki István polgármester 
Ő is tisztában van a ténnyel, hogy mindenre nem lesz elég ez az összeg, a kápolna 
kialakítását úgy gondolja, hogy többféle módon is lehet majd kivitelezni. Emlékezteti a 
testületet, hogy a Műemlékvédelmi START munkaprogram minden évben nagyon jól megy 
Szendrőben, így remélhetően az évben is tudnak majd pályázni.  
 
Hudák József alpolgármester 
Úgy gondolja, hogy maga a várdombi rész elég rendezetlen, gondol itt az osztatlan közös 
tulajdonra, ami benyúlik a várdombi rész alá, és meglátása szerint ezt a helyzetet minél 
előbb rendezni kell, mert a végén már feljárni sem lehet majd a felsővár területére. 
 
Jósvay István képviselő 
Kérdezi, hogy az út sem önkormányzati terület, amin megközelíthető a felsővár területe? 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az út is osztatlan közös tulajdon, elmondja, hogy 
jegyző asszonyban felmerült az elbirtoklás esete már, mert több mint 10 éve az 
önkormányzat tartja rendben a területet, azonban ezt csak bírósági úton tehetik meg.  
 
Jósvay István képviselő 
Véleménye szerint érdemes lenne elindítani az elbirtoklást, ugyanis valóban az 
önkormányzat tartja rendben a területet és ezt sok fotódokumentáció is igazolja. 
 
Tomorszki István polgármester 
Másik ügy kapcsán megosztja információit, miszerints az ÁFÉSZ el kívánja adni az összes 
ingatlanát, melynek nagy részében most üzletek találhatóak, így a bérlők nehéz helyzetbe 
kerülhetnek. 
 
Paszternák János képviselő 
Felveti, hogy az önkormányzat vegyen föl hitelt és vásárolja meg az ÁFÉSZ-tól az 
épületeket, majd adja bérbe. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy ez nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok 
közé. 
 
Paszternák János képviselő 
Véleménye szerint, ha az a feladata az önkormányzatoknak, hogy önállóak legyenek, akkor 
szabadon kellene gazdálkodniuk is. 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kérdezi  Paszternák János Képviselő Úrtól, hogy mire gondolta felvenni a hitelt? 
 
Paszternák János képviselő 
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Az épületek megvásárlására, amiket aztán majd bérbe tudnának adni. 
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Megjegyzi, hogy tudva lévő, hogy az önkormányzatok nagyon nehezen kapnak hitelt, ezért 
nem lenne egy egyszerű dolog a megvalósítás. 
 
Paszternák János képviselő 
Nem érti, hogy az ÁFÉSZ hogyan adhatja el a jelentős bevételt hozó épületeit! 
 
Tomorszki István polgármester 
Tudomása szerint, jogszabályi változás miatt a szövetkezeti vagyonból nem lehet bérleti díjat 
beszedni, ezért szükséges az épületek áruba bocsátása, ezért minden egyes épületrészt 
értékesíteni akarnak. 
 
Hudák József alpolgármester 
Felmerült benne lehetséges indokként, hogy a bérlők felé jeleznek ilyen módon, hogy ha 
szükségük van a vállalkozóknak az épületekre, akkor megvásárolhatják.  
 
Paszternák János képviselő 
Véleménye szerint rosszul döntenek, ha ilyen döntést hoznak, mert az épületeik a város 
frekventált helyein vannak, így az elkövetkező időkben is biztosítana bevételt. 
Továbbá a helyi kereskedők számára is fontos kérdést  tesz föl, mégpedig, hogy milyen 
megoldást lehet  találni a román árusokkal szemben? 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy hol árulnak, és jelzi a testületnek, hogy az 
magánterület. A közterületekről kitiltották őket. 
 
Hudák József alpolgármester 
Véleménye szerint, valami engedélyüknek lenni kell az árusításhoz. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy a szóban forgó kereskedőknek van mozgóárusítási engedélyük. 
 
Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy a rendőrségen lehet utána nézetni annak, hogy kinek van engedélye és 
kinek nincs? Érdekli, milyen szankciókkal élhetnek velük szembe, mely hatóság ellenőrizheti 
a kereskedőt? 
 
Dr.Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy ha azok, akiket zavar a romániai  árusok jelenléte, feljelentés útján jelezhetik 
azt, és az adóhatóság megvizsgálja a helyzetet, tehát a Nemzeti Adó-és Vámhivatal lehet az 
eljáró hatóság ilyen esetekben. 
 
Tomorszki István polgármester 
Úgy véli az a baj, hogyha megvalósulna az ötletük, amit már régóta terveznek, hogy 
megvalósítják a piacot a városban, akkor a vállalkozók ugyanúgy háborogni fognak, mert 
tőlük fogják elvenni az ügyfeleket.  
Paszternák János 
Elmondja, hogy jelezték felé, hogy az óvoda utcájában van egy telek, ami nagyon 
elhanyagolt. Érdeklődik, hogy nem lehetne-e ezen változtatni, továbbá elmondja, hogy sok 
lakos panaszkodott arról, hogy a Nemzeti Dohányboltok körül nincs szemetes, kérdezi, hogy 
kinek a kötelessége gondoskodni róla.  
 
Tomorszki István polgármester 
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Elmondja, hogy felé is jeleztek már panaszt, például az egyik trafik mellett lakók, hogy az 
udvarukban található illemhelyet használják a bolt vásárlói, bár az is igaz, hogy nincs 
kerítése. Azonban a bolt üzemeltetőjével problémák vannak, ugyanis a vízelvezetőket is 
feltöltötte zúzottkővel és az útjelző táblát is áthelyezték az eredeti helyéről. 
 
Hudák József alpolgármester 
Szerinte tisztába kell lenniük azzal, hogy a dohányboltok környéke nagyon zavaró, ugyanis 
úgy működnek gyakorlatilag, mint egy kocsma. 
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Véleménye szerint az a baj, hogy a rendőrök rájuk sem szólhatnak, mert nem közterületen 
fogyasztanak alkoholt, illetve azzal védekeznek, hogy nincs az önkormányzatnak rendelete 
arra, hogy közterületen tiltott az italfogyasztás. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy jogszabálysértés a közterületen történő italfogyasztás, és az is szabályozva 
van egyébként, hogy közterületre nem pakolhatnak ki asztalokat, székeket, ami pedig a  
valóságban megtörtént. Meg kell állapítaniuk közterület használati díjat, aztán a tulajdonos el 
fog gondolkodni azon, hogy megéri-e neki. 
 
Tomorszki István polgármester 
Arra azét felhívná a figyelmet, hogy a három, városukban működő dohányboltból csak egy 
található magánterületen. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Jelzi, hogy lenne egy tájékoztatás, amit közölni szeretne. Elmondja, hogy sajnos nem sikerült 
szeptember 25-vel bértámogatást nyerniük, de szeptember 25.napjával sikerült egy frissen 
végzett jogász végzettségű fiatalembert felvenniük, egyelőre 3 hónapos próbaidővel. 
Továbbá szeretne a szuhogyi kirendeltségre felvenni egy szociális ügyintézőt, aki 
mindhárom szociális területet kiszolgálná, valamint azért,hogy a szendrői ügyintézőnek ne 
kelljen kijárnia Szuhogyra, akit ott szeretne foglalkoztatni, heti egy napot Szendrőben 
segítene be.  
 
Hudák József alpolgármester 
Érdeklődik, hogy jelenleg hány ügy van Szuhogyon és Szendrőben? 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja, hogy lakásfenntartási támogatás körülbelül 150, Szendrőben pedig a 
többszöröse. 
 
Hudák József alpolgármester 
Ezek alapján úgy gondolja, hogy nem heti egy napot kellene Szendrőben és négyet 
Szuhogyon töltenie, hanem fordítva, legalább 3-2 napos felosztásban. Hangoztatja, hogy 
Közös Önkormányzati Hivatal működik. 
 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy Szuhogyi ügyet nem lehet Szendrőben és fordítva sem feldolgozni, ugyanis 
a rendszert, amiben dolgoznak, nem lehet mindenhol használni, tehát Szendrőben csak 
szendrőit, Szuhogyon csak szuhogyi kérelmet lehet a rendszerben feldolgozni, illetve  
rögzíteni. 
 
Tomorszki István polgármester 
Azzal szeretné kiegészíteni az előző tájékoztatást, hogy a műszaki iroda vezetője távozik a 
hivatalból.  
Paszternák János képviselő 
Érdeklődik, hogy az újonnan felvett jogász milyen munkakörben dolgozik? 
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Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Elmondja, egyelőre a Helyi Választási Iroda feladataiba vonta bele, még ismerkednie kell a 
hivatallal, ezután fokozatosan fogja átvenni a birtokvédelmi ügyeket. 
 
Jósvay István képviselő 
Szeretne még két dologról beszélni, az egyik az Abigél Többcélú Intézmény, ugyanis az 
előző ülésen úgy foglalt állást a képviselő-testület, hogy  nem támogatják az intézményt 
abban, hogy az önkormányzattól béreljen tantermeket, aztán a GAMESZ még hétvégén is 
dolgozik, hogy készen legyenek az általuk megvásárolt épület felújításával. Úgy gondolja, 
hogy nincs az a pénz, ami megérné azt, hogy ide telepedjenek. Kérdésként merül föl benne, 
hogy ezt a fajta támogatást sem kellene adniuk, ha nem akarják, hogy maradjanak.  
 
Tomorszki István polgármester 
Az a probléma, hogy akármit fognak tenni ez az alapítvány a városba fog jönni. Felveti, hogy 
mi jó az önkormányzat, az, hogyha tudják foglalkoztatni a GAMESZ dolgozókat, vagy hozott 
volna ide más vállalkozót és a bevétel is elmaradna.  A bevételi forrással a várost segítik. 
 
Jósvay István képviselő 
Ezzel ő is tisztában van, azonban ha az emberek meg fogják állítani a képviselő testület 
tagjait az utcán, nem tudja, hogy mi lehet a jó válasz arra, hogy miért nem tett az 
önkormányzat semmit azért, hogy ne legyenek jelen a városban. 
 
Joó László képviselő 
Fenntartásai van az olyan gyermekekkel szemben, akik 8-10 év alatt az általános iskolát 
nem tudták elvégezni, és ők fognak ebbe az intézménybe járni.  
 
Hudák József alpolgármester 
Úgy gondolja, hogy abban egyetértenek, hogy nem szerencsés, hogy ezek a gyerekek ide 
fognak jönni a városba, de arra várja az ötleteket, hogyan legyen megakadályozva, hogy ez 
az iskola itt legyen.  
 
Jósvay István képviselő 
Véleménye szerint sem lehet megakadályozni, de tudja azt mondani, hogy nem segítenek 
nekik. 
 
Hudák József alpolgármester 
Hangsúlyozza, hogy itt a két dolgot el kell vonatkoztatniuk. Kéri, hogy gondolkodjanak úgy 
mint egy vállalkozó, mivel a GAMESZ az.  
 
Kalász László képviselő 
Elmondása szerint ő eddig nem tudta, hogy a GAMESZ újítja fel az épületet. Megérti Jósvay 
István szemléletét is, ugyanis az emberek összekötik a GAMESZ-t az önkormányzattal.  
 
Jósvay István képviselő 
Emlékei szerint az előző testületi-ülésen a GAMESZ bevétele ellen szavaztak, vagy 
legalábbis, hogy nem lesz engedélyük. 
 
Tomorszki István polgármester 
Elmondja, hogy egyelőre egy évre kapott  az intézmény működési engedélyt. 
 
 
 
 
 
 




