
1 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. augusztus 29-i  
n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő ut 16. 
 
 

J e l e n   v a n n a k 
 

 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Jósvay István testület tagja. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ Vezetője 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Kovácsné Kurucsó Ilona Művészetoktatási Intézmény Igazgatója 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Tarjányi Sándor  GAMESZ. vezető. 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./  Beszámoló a nevelési és oktatási intézmények 2011/2012-es tanévben végzett 
munkájáról és a 2012/2013-as tanévre való felkészülésről 
 

Előadó: intézményvezetők 
 
2./ A 2012. évi II. félévi bizottsági munkatervek bemutatása 
 

Előadó: bizottsági elnökök 
 
3./ Alapfokú Művészetoktatási Intézményi képzésben résztvevők térítési díjának és 
tandíjának meghatározása 
 

Előadó:  Kovácsné Kurucsó Ilona intézményvezető 
 
4./ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névmódosítása 



2 
 

Előadó:  Kovácsné Kurucsó Ilona intézményvezető 
 

5./ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 
 

Előadó:  Kovácsné Kurucsó Ilona intézményvezető 
 

6./ Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
 

 
7./ Indítványok, javaslatok 
- Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának  
- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére földterület használatba adási 

szerződés 
- A Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása 
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
- Zarándoklat a História - völgyben című turisztikai pályázat előkészítése 
- Iskolatej-szállítási szerződés módosítása 
- A Szendrői Református Egyházközség ingatlan bérbeadásra vonatkozó kérelme 
- Tájékoztatás bevétel növelő és kiadás csökkentő lehetőségekről készült 

felmérésről 
- Tájékoztatás kérés Bódva ártéri gátszakasszal kapcsolatban 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 6 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja.  
 
 
Napirend előtti felszólalás: 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt tájékoztatást kíván nyújtani. Az 
elmúlt időszakban 2-3 hónapja, vagy talán fél éve különböző hírek látnak napvilágot 
az ő személyével kapcsolatosan, de újabban már a képviselőtestület munkájával 
kapcsolatosan is.  
 
Kijelenti, hogy cáfolja az arra irányuló híreszteléseket, miszerint nem kíván a jövőben 
Szendrő város polgármester lenni. Élni szeretne - míg egészsége bírja - azzal a 
felhatalmazással, melyet 2006-ban és azt követően 2010-ben kapott a város 
lakosságától, és az elkövetkezendő időszakban is amennyiben megkapja. Továbbá 
tudomása szerint egyik képviselőtestületi tag sem szándékozik tagságáról 
lemondani. Ismételten cáfolja ezeket. Megjegyzi, néhány embernek biztosan rossz 
hír ez, de nem kíván élni ezzel a dologgal.  
 
Úgy gondolja, hogy (a képviselőtestülettel) teljes lendülettel folytatják az a munkát, 
amit elkezdtek, hiszen az elmúlt időszakban számos beruházás, fejlesztés fejeződött 
be, illetve újabb pályázatok beadására került sor. A teljesség igénye nélkül felsorolja, 
hogy nemrégiben fejeződött be a várrekonstrukció egyes része, az árvízi emlékpark 
kialakítása, valamint a szociális szolgáltató központ építése, óvodabővítés éppen 
zajlik. Az árvízi károk helyreállítása keretében folynak belvízrendezési munkálatok a 
Felsőpáston, valamint közbeszerzési eljárás folyamatban a magasépítési részekre, 
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melyben a ravatalozó, iskola uszodája és tornacsarnoka, illetve a Hadházi ház kerül 
felújításra. Ezen kívül folytatódnak a közmunkaprogramok: most nyertek pályázatot 
30 fő 4 hónapig történő foglalkoztatására. Továbbá az egyes intézményekben is 
vannak folyamatban lévő és nyertes pályázatok (pl. közművelődési központ) illetve 
turisztikai célú pályázat előkészítése éppen most zajlik. A Rakaca tavi víztározóval 
kapcsolatos pályázat is nyert, jelenleg a közbeszerzés szakaszában járnak. 
 
Minden olyan dolgot, amit elkezdtek, teljes erővel próbálnak véghezvinni, nyilván  
vannak külső körülmények, hiszen át kell közben szervezni az egész polgármesteri 
hivatalt 2013. január 1-jétől, és az oktatási intézmények átszervezése is aktuális. 
Feladat van bőven, nem gondolja, hogy ezek elől meg akarnának hátrálni. Úgy 
gondolja, hogy a képviselőtestület tagjai nevében is elmondhatja ez a munka nem 
fog megállni, amíg a (város lakóinak) türelme és bizalma felhatalmazza őket és 
egészségük bírja. 
 
Mindezeket azért mondja el nagy nyilvánosság előtt, mert az utóbbi időszakban sok 
hír látott napvilágot a városban illetve a térségben is.  
 
 
1./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a nevelési és oktatási intézmények 
2011/2012-es tanévben végzett munkájáról és a 2012/2013-as tanévre való 
felkészülésről szóló beszámolókat tárgyalja. 
 
Szaniszló János  polgármester  
 
A képviselőtestület tagjai az intézmények beszámolóit írásban megkapták.  
Javasolja, hogy a testület a nevelési és oktatási intézmények 2010/2011-es tanévben 
végzett munkájáról és a 2011/2012-es tanévre való felkészülésről szóló 
beszámolókat intézményenként tárgyalja. 
 

Képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadja. 
 

- Óvoda 
 
Rescsánszki Béláné óvodavezető szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékeltét 
képezi.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
  
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke 
 
A beszámoló nagyon hű képet ad az óvodában folyó tevékenységről, az oktató-
nevelő munkáról. A bizottság örömét fejezte ki a sikerek miatt, és a fejlődés jelét 
látva, hiszen éppen most folyik az óvoda épületének bővítése. Az elmúlt óvodai 
évben az intézmény megfelelő, jó színvonalú szakmai munkát végzett, ilyen 
színvonalas maga a beszámoló is, melyet a Humánpolitikai bizottság elfogadásra 
javasol a képviselőtestület számára.  
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Szaniszló János polgármester 
 
Az óvoda az elmúlt időszak történései miatt elég sajátos helyzetbe került. Elsősorban 
a családi napközis rendszer beindítása teremtett egy új helyzetet, mivel valamennyi 
gyerek nem az óvodai nevelést veszi igénybe. Ennek ellenére az óvoda bizonyította 
– különböző rendezvényeken való részvételével is- hogy az ott folyó munka 
szakmailag és a gyermekek szempontjából is megfelelő színvonalú. Így a 
képviselőtestületnek is vannak kötelezettségei, ennek megfelelően két éve úgy 
döntöttek, hogy a működtetés hatékonyabbá tétele miatt egy helyszínen működjön az 
intézmény. A beruházás megkezdődött, a jövőben a Petőfi téren nem fog működni 
óvoda, csak a Bem úton. Ismerve a demográfiai adatokat, úgy gondolja nem lesz 
változás, hiszen éves szinten 160-180 fő közötti gyermeklétszám biztosított lesz. Ez 
nyilván a pályázat szempontjából is fontos, mivel vállalták bizonyos 
gyermeklétszámmal történő működtetést.  
Most már a rászoruló családok is igénybe veszik az óvodai nevelést, és nem csak a 
törvényi kötelezettség miatt. Ez előnyös a gyermekek szempontjából is és az iskolai 
oktatás megkezdése szempontjából is.  
 
A beruházással kapcsolatosan kéri a tisztelt szülők türelmét, hiszen csak a Petőfi téri 
óvodai létszámmal tudják fogadni a gyerekeket az első két hónapban. Bízik abban, 
hogy a Bem utcai óvoda építésének üteme a tervezettnek megfelelően halad és 
megoldódik a teljes létszámmal való működtetés.  
 
Köszöni az óvoda dolgozóinak a nem éppen egyszerű helyzetben végzett munkáját.  
 
Elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját a képviselőtestület számára. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 
  90/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Az  óvoda 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról  és a  
   2012/2013-as tanévre való felkészülésről szóló beszámoló 

     tárgyalása 
 

Szendrő Város Önkormányzat  Képviselőtestülete az óvoda 2011/2012-
es tanévben végzett munkájáról  és a  2012/2013-as tanévre  való 
felkészülésről szóló  beszámolóját egyhangúan elfogadja.  
 

- Művészetoktatási Intézmény 
 

Kovácsné Kurucsó Ilona Művészetoktatási Intézmény Igazgatója 
 
A művészeti iskola beszámolója az elmúlt évek gyakorlatának és a jogszabályi 
megfelelően épült föl. Képeket szándékosan – költségkímélés miatt – nem tartalmaz, 
viszont az intézmény rendezvényei a honlapon folyamatosan nyomon követhető. 
 
A jövővel kapcsolatosan szó esett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC  
törvényről, melynek 1 § (2) bekezdésére kíván utalni nagyon nyomatékosan és 
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mindenki kétségét eloszlatva az intézmény jövőjét illetően, miszerint a köznevelés 
közszolgálat, melynek hosszú távú garanciáit az állam biztosítja.  Továbbá a 7 § (1) 
f) pontja szerint a jövőben nem alapfokú művészetoktatási intézmények néven, 
hanem alapfokú művészeti iskolákként fognak működni. Ezek alapján nyilvánvaló, 
hogy az általános iskolákkal együtt, állami irányítás alá kerülnek a művészeti iskolák 
is. Nem megszűnnek, hanem fenntartóváltás következik be. Szeretné nagyon 
megköszönni azt a 9 évet, melyet úgymond az önkormányzat gondoskodása alatt 
tölthettek el. Tudják, hogy nem azért  nem tartja meg az önkormányzat az iskolát 
mert nem szeretné, hanem mert nem tudja. Ettől függetlenül ugyanolyan kapcsolatot 
kívánnak fenntartani és szolgálatot tenni a városnak, melyet eddig is.  
A gyerekek megfelelő szakmai irányítással megkapják a művészetoktatást, hálásak, 
hogy eddig önálló formában tehették mindezt.  Az elkövetkezendőkben kialakul, hogy 
hogyan fog ez működni. 
A jövőt tervezve, a 2012/2013-as tanévvel kapcsolatosan ehhez a beszámolóhoz 
ennyit tud hozzáfűzni. 
 
Köszöni az együttműködést a képviselőtestületen kívül az intézményvezetőknek is és 
bízik benne, hogy a jövőbeli fenntartóváltás nem fogja korlátozni az intézményt.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke 
 
A bizottság szakmailag jó színvonalúnak tartja a beszámolót. Maga részéről azonban 
a képeket mégis hiányolta, de a művészetoktatási intézmény diákjainak színvonalas 
műsorát többször is láthatták élőben különböző rendezvényeken, ünnepségeken.  
 
Egy kérés merült fel, mégpedig az intézmény takarításának folyamatosságát kellene 
megoldani, mivel a közmunkaprogram időbeli korlátai miatt ez nem mindig sikerült.  
 
A Humánpolitikai bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestület 
számára.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az intézmény működésével kapcsolatosan elmondja, hogy az valóban szinte a 
szemük előtt zajlott, hiszen valóban sok programon képviselték a várost és felléptek 
helyben is ünnepségeken és minden olyan eseményen melyre felkérést kaptak.  
Most 9 éves ez az iskola, most kezdenének összeérni dolgok, kézzelfoghatóbb 
eredmények is látszanának a megfelelő színvonalú gyermeklétszám biztosításának 
problémájával együtt. Azonban azt a réteget is sikerült integrálni főként a 
táncművészeti ágba, akiket igazán kell inspirálni arra, hogy közösségi programokon, 
adott esetben művészetoktatásban is részt vegyenek.  
 
Egy korábbi testületi ülésen elhangzott tőle, hogy valószínűleg nem tudja az 
önkormányzat biztosítani a jövőben a művészetoktatást. Ez a kijelentés olyan 
szakaszban hangzott el, amikor még nem volt nyilvánvaló, hogy az állam valamint az 
oktatáspolitika ilyen helyre sorolja a művészetoktatást. Az új köznevelési törvény 
hivatkozott szakaszából azonban látszik, hogy a művészeti iskolák az alapfokú 
oktatásnak megfelelő rendszerbe kerülnek. Az állami átvétel módjával kapcsolatosan 
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az általános iskolák átvételéhez hasonló lehetőségek állnak fenn, azaz január 1 –
jétől a bérjellegű költségek fedezése valamint az oktatás szakmai irányítása állami 
feladat és a működtetés lehetőségét – a lehetőséget hangsúlyozza - fenntartják az 
önkormányzatoknak. 
Az önkormányzatoknak 2012. október 31-ig véglegesen dönteni kell arról, hogy - az 
általános iskolák tekintetében is - kívánnak –e ezzel a joggal élni, azaz vállalni a 
működtetést. Jelenlegi információi szerint, pedig szeptember 30-ig 
szándéknyilatkozat megtétele is szükséges. Ezen döntések meghozatalára tehát 
szeptember hónapban aktuálissá válik, természetesen a Humánpolitikai és Pénzügyi 
bizottságok aktív közreműködésével. Minden körülményt figyelembe véve, 
valószínűleg azt a lehetőségek fogja az önkormányzat megfontolni, miszerint az 
intézmények épületének és eszközeinek átadják működtetésre, de mindez a jövő évi 
országos költségvetéstől is függ.  
 
Az eredmények azt az odaadó munkát tanúsítják, melyet az intézményben oktatók 
folytatnak. Bízik abban, hogy amennyiben fenntartóváltás történik ,az új fenntartó is 
hasonló feltételeket biztosít majd az intézmény jövőbeli működéséhez, mint 
amelyeket a helyi önkormányzat próbált az elmúlt 9 évben. 
 
A beszámoló elfogadását javasolja a képviselőtestület számára. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 

 
91/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 
Tárgy:  Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es   
             tanévben végzett munkájáról  és a  2012/2013-as tanévre való  
             felkészülésről szóló beszámoló tárgyalása. 
 
Szendrő Város Önkormányzat  Képviselőtestülete az  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévben végzett 
munkájáról  és a 2012/2013-as tanévre való felkészülésről  szóló  
beszámolóját egyhangúan elfogadja.  
 
 

- Általános Iskola 
 
Kalász László testületi tag, általános iskola igazgatója  
 
Rövid szóbeli kiegészítést kíván tenni a beszámolóhoz. Szándéka szerint a 
különböző diagramokkal azt kívánta bemutatni- 2004/2005-ös tanévig visszamenve - 
hogy milyen változások történtek az iskolában a tanuló összetétel tekintetében és 
ennek kapcsán a tanulmányi munka hogyan alakult. A 2005. év 3,5-es tanulmányi 
átlagához képest az elmúlt tanév eredménye 3,37. A legjobban teljesítő osztály 
eredménye 4,8 volt. Mindez a pedagógusok megfelelő, jó szakmai munkáját dicséri, 
így a beszámoló tartalmazza a pedagógusok módszertani képzésének rendjét.  
 
Örömére szolgált, hogy több oldalon keresztül azokat a tevékenységeket tudta 
sorolni, melyeket a konkrét tanításon kívül az intézmény ellát, valamint azt, hogy 235 
diák szép kistérségi, megyei és országos eredményeket ért el. 
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A helyi intézményekkel való kapcsolat ápolásán túl a kistérségi feladatokból is bőven 
kiveszik részüket, mondhatni a kistérségi oktatási tevékenységének nagy részét 
pedagógustársai irányítják, mint pl. a pedagógusi munkaközösség.  
 
A következő éves felkészülésével kapcsolatban meg kell említeni a nemzeti 
köznevelési törvény hatályba lépését. Ennek több újdonsága csak a 2013/2014-es és 
az azt követő tanévektől kerül bevezetésre, így még a korábbi közoktatási törvény is 
mérvadó az intézmény számára.  
Szakmai munkájuk nagy részét a 2012. december 31-ig módosítandó pedagógiai 
program elkészítése és egyéb dokumentumok megfelelő módosítása teszi majd ki.  
A heterogén összetételű diáktársadalom megmaradt az elmúlt tanévben is és reméli, 
hogy jó munkát lehet végezni velük a következő évben is.  
 
Köszöni Szendrő Város Képviselőtestületének oktatásbarát politikáját. Bármilyen 
nehéz helyzet alakult, mindig volt erő és lendület, hogy iskolát újítsanak fel vagy 
módszertani megújulást szorgalmazó pályázatokat nyújtsanak be. Az önkormányzat 
támogatása mindig érezhető volt, melyet a jövőben is örömmel vennének. 
Az iskola állam általi átvételére nem tér ki, a fenntartóváltás ami bekövetkezhet, nem 
ragadhatja ki az intézményt Szendrő városából. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az Apáczai Csere János Általános Iskola 
beszámolóját, tolmácsolja véleményüket, miszerint elfogadásra javasolják azt a 
képviselőtestület számára. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Nyilvánvalóan a művészeti iskolával kapcsolatosan korábban elhangzott információk 
egy része érinti az általános iskolát is. Korábbi években elhangzott véleményét 
ismételi, miszerint biztos abban, hogy két- három éven belül a Bódva-völgyében 
fenntartói szempontból maximum 3-4 általános iskola fog működni, összevonásokkal. 
Pl. szendrői központtal 6-10 településen most még működő iskola működtetését fogja 
az állam biztosítani. A központi igazgatás ebbe az irányba tendál.  
 
Eddig az általános iskola gyermeklétszámának kérdésével nem volt probléma, hiszen 
nincs másik iskola, ahová a gyerekek járhatnának, sőt épp ellenkezőleg. Az iskola 
központi szerepe így megmaradt, melyet jól látott el és a későbbi időszakban is így 
lesz, persze ez attól is függ, hogy az állam milyen gazdája lesz az intézménynek.   
Nyilván új tanügyi igazgatási rendszer fog kialakulni, tankerületi rendszer kerül  
kialakításra– valószínűleg a járás területével megegyezően. Tehát a szabályozás, a 
szakmai és a felügyeleti rendszer működtetése, feladatellátása fog megvalósulni. 
Viszont amelyik önkormányzat úgy látja, hogy tudja vállalni az adott intézmény 
épületének fenntartását, azt megteheti majd. Jelenlegi információi szerint azonban a 
térség 13 általános iskolát fenntartó önkormányzata át fogja adni a teljes 
működtetést az államnak.  
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Az elmúlt időszak munkája jól követhető. Az iskola a térségi feladatellátásba jól 
bekapcsolódott, el, melyre kezdetektől fogva inspirálták is. Így szakmai konferenciák 
és egyéb rendezvények lebonyolítására is sor került az intézményben, melyeknek 
térségi, sőt – a Comenius program kapcsán - nemzetközi vonatkozásai is vannak.  
 
Az oktatás minőségének nem kellene változni a fenntartó váltás miatt, azonban a 
feltételek fognak. Véleménye szerint nem biztos, hogy hatékonyabban tud működni 
egy olyan rendszer, ahol nem helyben döntenek adott esetben fél napon belül. 
 
Azt gondolja, mindent megtett az önkormányzat annak érdekében, hogy az iskola 
épületét, sőt az egész intézményhálózatot felújítsák, illetve a minőségi oktatást 
biztosítsák. Jelenleg is folyik az uszoda és a tornacsarnok felújítása. Az élet viszont 
úgy hozza, hogy ennek eredményeit már nem kifejezetten a város fogja élvezni, de 
az ott tanuló gyereke mindenképpen. 
 
A beszámolót javasolja a elfogadásra a képviselőtestület számára. Az iskola összes 
dolgozójának megköszöni az odaadó munkáját. 
 

92/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Az  általános iskola 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról 
             és a  2012/2013-es tanévre való felkészülésről szóló    
             beszámoló  tárgyalása. 

 
  Szendrő Város Önkormányzati  Képviselőtestülete  

az általános iskola 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról és  
a 2012/2013-as tanévre való felkészülésről szóló beszámolót 
egyhangúan elfogadja.  
 
 

2./  N a p i r e n d 
 

Képviselőtestület 2. napirend keretében a 2012. II. félévi bizottsági munkaterveket 
tárgyalja.  
 
A Humánpolitikai Bizottság részéről kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Pénzügyi Bizottság munkatervét két ponttal 
kívánják kiegészíteni, mégpedig október hónapban az önkormányzat 
hitelállományának felülvizsgálata, állásfoglalás kialakítása témájával. Valamint 
javasolja, hogy a 2013. évi költségvetés – a korábbi évek gyakorlatától eltérően 
hamarabb- már december hónapban készüljön el. Ennek megfelelően a bizottság 
december havi munkaterve a 2013. évi költségvetés elkészítésével egészülne ki.  
 
Mivel az országgyűlés is hamarabb fogja elfogadni a 2013. évi költségvetést, 
javasolja, hogy decemberben már az önkormányzati költségvetést is fogadják el. 
Ennek megfelelően javasolja, hogy az intézményvezetők kezdjék el kidolgozni a 
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koncepciót annak érdekében, hogy decemberben le lehessen zárni és január 1-jén 
kész költségvetés álljon rendelkezésre. 
 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Maga is elmondta egy júniusi testületi ülésen, hogy nem működik már az a rendszer 
miszerint november 30-ig kell a költségvetési koncepciót kidolgozni, mert abból nem 
lesz költségvetés csak 2013. márciusban. Az intézményeknek ezért szigorú és 
működőképes költségvetését kell most elkészíteni tényleges működését fogja 
biztosítani a városnak január 1-jétől. 
 
Az intézmények pénzügyi teljesítését kontrollálni kell, vagy jegyzői vagy 
polgármesteri ellenjegyzéssel. Ezen kívül a készpénzfelhasználásról  is fognak 
jelentést kérni polgármesteri vagy jegyzői utasítással. 
 
Javasolja, hogy az 1. napirendnél ismertetett, az általános iskola jövőbeli 
működtetésével kapcsolatos döntés ügyével egészüljön ki mindkét bizottság, 
valamint képviselőtestület szeptember havi munkaterve. 
 
A képviselőtestület az elhangzott módosító javaslattal egyhangúan egyetért.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
   
 

93/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Bizottsági  munkatervek bemutatása és képviselőtestületi 
munkaterv kiegészítése 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
  - Humánpolitikai Bizottság valamint  

- Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2012. II. félévi munkatervét a javasolt kiegészítésekkel 
együtt  tudomásul veszi /elfogadja. 
 
- továbbá a képviselőtestület 2012. II. félév szeptember hónapjának  

munkaterve a javaslat szerint kiegészül. 
 

  Felelős :  polgármester 
  Határidő: 2012. december 31. 
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3. /  Napirend   
 
A Képviselőtestület a 3. napirend keretében a Szendrői Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény térítési díjának és tandíjának megállapítását tárgyalja. 
 
Kovácsné Kurucsó Ilona igazgató 
 
Tájékoztatása szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosítása alapján: „Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a 
hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi 
fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban 
való részvétel.” Tandíjat azonban a második tanszakon fizetniük kell. 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
bizottság Elnöke   
 
A bizottság megállapította, hogy az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díja 
és tandíja az előző évhez hasonlóan változatlan formában került előterjesztésre.  
A bizottság- figyelembe véve a teljes összegű díjakat fizetők alacsony számát - az 
intézmény térítési díjának és tandíjának emelése nélkül javasolja elfogadásra a 
képviselőtestület számára. 
 
Képviselőtestület 6 szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

94/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjának 
   és tandíjának megállapítása.  

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 115., 116., 117. §-a 
alapján a Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. 
évre vonatkozó térítési díját és tandíját a csatolt melléklet szerinti 
mértékben állapítja meg.  

 
 Felelős:   intézményvezető 

  Határidő: 2012. szeptember 1. 
 
 
 

4. /  Napirend   
 
A képviselőtestület a 4. napirend keretében az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
névmódosítását tárgyalja. 
 
Kovácsné Kurucsó Ilona Művészetoktatási Intézmény Igazgatója 
 
A 2011. évi CXC. törvény 7 § (1) bekezdés f) pontja alapján az eddigi „alapfokú 
művészetoktatási intézmény” elnevezés helyett „alapfokú művészeti iskola” 
elnevezést írja elő 2012. szeptember 1-jétől. Mint ismert a képviselőtestület előtt, 
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ehhez kapcsolódott az a gondolat az intézmény részéről, hogy az iskola neve Ujj 
Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola névre változzon. 
 
A javaslatról készült előterjesztést a képviselőtestület 2012. május 31-i ülésén 
tárgyalta és úgy foglalt állást, hogy a Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
névváltoztatásának gondolatát támogatja, azonban a kérdésről érdemben eljáráshoz 
szükséges intézkedések megtételét követően dönt.  
Időközben a névváltoztatásról szóló javaslatot a még hatályban lévő 1993. évi LXXIX 
törvény 102 § (3) bekezdése szerint a nevelőtestület, szülői munkaközösség valamint 
a nemzetiségi önkormányzatok véleményezték és azt támogatták, az erről készült 
dokumentumok rendelkezésre állnak. 
 
Mindezek alapján kéri a T. Képviselőtestület hozzájárulását, hogy a Szendrői 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola névre 
módosuljon.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke 
 
A Humánpolitikai Bizottság örömmel üdvözli a névváltoztatási szándékot. 
Véleményük, hogy a névmódosítással az intézmény saját arculatát tudja 
meghatározni és egyúttal a vidék kulturális hagyományait is ápolja.  
 
A bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára a névmódosításra 
vonatkozó előterjesztést. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Korábbi testületi ülésen a képviselőtestület már állást foglalt a névmódosítással 
kapcsolatosan. Amennyiben a jogszabályi feltételei megvannak a névmódosításnak, nem 
látja akadályát az eljárásnak.  
Javasolja, hogy a művészetoktatási intézmény az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti 
Iskola nevet vegye fel. 
 
Képviselőtestület 6 szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
  95/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

 Tárgy: Művészetoktatási Intézmény névadása  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában 
működő általános iskolának 2012. október 1. napjától az Ujj Viktor 
Géza Alapfokú Művészeti Iskola elnevezést  adja.  
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a névváltoztatásnak az 
alapító okiraton történő átvezetésével.  
 
Felelős:   polgármester, intézményvezető 
Határidő: 2012. október 1. 
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5./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 5. napirend keretében az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítását tárgyalja.  
 
Kovácsné Kurucsó Ilona intézményvezető 
 
Jogszabályi változás, valamint a képviselőtestület előző, az intézmény 
névmódosítását jóváhagyó döntése következtében szükség van az alapító 
okiratának módosítására.  
 
Kéri, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapító okirat módosítását az írásos 
előterjesztésnek megfelelően, illetve az intézmény névváltozásával kiegészítve, 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

96/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

  Tárgy: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
  módosítása 
 

Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  /3752 Szendrő Petőfi tér 1-3./  alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. Az alapító okirat bevezető rendelkezései az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. 
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, továbbá az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdései, és a közoktatásról szóló 
– többször módosított – 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése, 
továbbá a szakfeladat rendről és az állami szakágazati rendről szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletekben foglaltak alapján a Szendrői 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alábbi, egységes szerkezetbe 
foglalt, módosított alapító okiratát adja ki. 
Ezen egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba 
lépésének napja 2012. október 1.  
 
2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi szöveggel módosul, illetve 
egészül ki: 
 
1. A költségvetési szerv azonosító adatai: 
Költségvetési szerv megnevezése: Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti 
Iskola 
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Törzsszáma:  668264 
Adószám: 16678136-1-05 
KSH statisztikai számjel: 16678136-8520-322-05 
Költségvetési számlaszáma: 11734080-16678136 
 
3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Alaptevékenysége” 
helyére a következő szövegrész kerül: 
„Alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása” 
 
„620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás” törlésre kerül, 
helyére: 
„620000 Információ-technológiai szolgáltatás” kerül. 

   
 

Felelős:  polgármester, aljegyző 
Határidő: 2012. október 1. 

 
6./  N a p i r e n d 
 
 
Képviselőtestület a 6. napirend keretében az Apáczai Csere János Általános Iskola 
alapító okiratának módosítását tárgyalja.  
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosítása jogszabályi 
változás következtében szükséges. A módosítandó pontokat tartalmazó írásos 
előterjesztést a képviselőtestület megkapta, annak tartalmát megismerte.  
 
A jogszabálynak való megfelelés érdekében kéri az alapító okirat módosításának 
előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az alapító okirat módosítással kapcsolatosan javasolja, hogy a 680002 Nem 
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése elnevezésű szakfeladatot hagyják meg a 
GAMESZ kezelésében.  
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Az említett szakfeladat beépítését a január 1-jei fenntartó váltás miatt tartották 
indokoltnak.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
Amennyiben a konyha, az uszoda vagy a tornacsarnok nem kerül át az államhoz, 
akkor nincs értelme ennek a szakfeladatnak.  
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Hudák József képviselő 
 
Az iskolának nincsen „nem lakóingatlana”, meg egyáltalán olyan vagyontárgya, amit 
bérbe adhatna. Az önkormányzat rendelkezik olyan vagyontárggyal, mely bérbe 
adható és az ebből származó bevétel is az önkormányzatnak jár.  Tehát a 6800002 
számú szakfeladat nem tartozik az iskola tevékenységéhez, javasolja, hogy vegyék 
ki az alapító okiratból. 
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
A még hatályos közoktatási törvény szerint bérbeadási jog  az intézményt illeti meg.  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2006./IV.19./ számú rendeletének 6. §-a értelmében a törzsvagyont azok az 
intézmények használják, amelyek az adott ingatlanban az e rendelet 
hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítenek, illetve amely intézményt használatra 
a képviselőtestület feljogosította. Az intézmény a rábízott törzsvagyont határozott 
idejü bérbeadás útján, az alapfeladatok sérelme nélkül hasznosíthatja, az ebből 
származó bevétel az intézményt illeti meg. Az egy évet meghaladó időtartamú bérleti 
szerződés megkötéséhez képviselőtestület jóváhagyása szükséges, a bérleti 
szerződés 1 példányát a jegyző részére meg kell küldeni nyilvántartás céljából. 
 
Hudák József képviselő 
 
Lehet igaza van a kérdésben, mégis azt kéri a képviselőtestülettől, hogy ezt a 
680002. számú szakfeladatot az alapító okiratból vegyék ki és az önkormányzati 
vagyonról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítsák.  
 
Továbbá tegyék rendbe a bérleti díjak kérdését, hogy mindenkinek egyforma 
feltételekkel legyen lehetősége a bérlésre. A bérleti díjból származó bevételek 
nyilván vissza fognak kerülni az iskolához annak működtetésére. 
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Amennyiben a képviselőtestület úgy ítéli meg, kivehetik ezt a szakfeladatot az alapító 
okiratból, ő csak a törvényi előírásokra kívánta felhívni a figyelmet és annak 
megfelelően elkészíteni a módosító előterjesztést. Egyébként a köznevelési törvény 
2013. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint ezt az összeget nem is lehet más 
célra fordítani, csak működésre. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az elhangzottak alapján az általános iskola alapító okiratát a 6800002 Nem 
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat kivételével az előterjesztett 
módosításokkal javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára. 
 
A képviselőtestület az elhangzott módosító javaslattal egyhangúan egyetért.  
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

 97/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának 
  módosítása 
 

Szendrő város Önkormányzatának Képviselőtestülete Apáczai Csere 
János Általános Iskola /3752 Szendrő Petőfi tér 1-3./  alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat „4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége az 
államháztartási szakfeladat rend szerint” című pontja az 
alábbiakkal bővül: 
 
842152   Nemzetközi oktatási együttműködés 
842154   Nemzetközi ifjúsági együttműködés 
852014   Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
852024   Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
890112   Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 
890215   A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
890505   Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 
931301   Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
620000   Információ-technikai szolgáltatás 
 
2. Az Alapító Okirat „10.) Előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság” című pontja megszűnik. 
 
3. Az Alapító Okirat további pontjainak számozása eggyel csökken. 
 
4. Az Alapító Okirat korábbi 14.) – e módosítás szerint 13.) – 

pontjában a felvehető maximális tanulólétszám 580 főre 
módosul. 

 
5.) A változások hatályba lépésének napja:  2012.augusztus 31.  
 
Az alapító okirat további pontjai változatlan formában hatályosak.  
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi.  

 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
Határidő: 8 nap 
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6./  N a p i r e n d 
 
A képviselőtestület a 6. napirend keretében az Apáczai Csere János Általános Iskola  
Pedagógiai Programjának  módosítását tárgyalja.  
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2012. szeptember 1-jén 
lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül 
bevezetésre, ezért fokozatos hatályba léptetésről lehet beszélni, ám a 27. § (11) 
bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelésoktatás első, ötödik 
évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell 
megszervezni. 
Tehát a pedagógiai program módosítása jogszabályi változás következtében 
szükséges.   
A Pedagógiai program véleményezése megtörtént, mely a módosító javaslat utolsó 
oldalán szerepel. 
 
A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a pedagógiai program módosítására 
vonatkozó javaslatot, és azt a képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

98/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat  
 
Tárgy: Az Apáczai Csere János Általános Iskola  Pedagógiai  
           Programjának  módosítása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az  Apáczai 
Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programját az előterjesztett 
formában elfogadja.  
 
Felelős:   polgármester, intézményvezető 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
 
 
 

Indítványok, javaslatok  
 

-  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére földterület használatba 
adási szerződés 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy szociális földprogram keretében a Rózsa úti 
házsor mögötti területen (Szendrő, 1854 hrsz.-tól  és 1878 hrsz.-ig) mezőgazdasági 
tevékenységet kíván folytatni, nevezetesen a Start munka program keretében erre 
pályázatot kívánnak benyújtani. A pályázat előkészítése megtörtént, azonban először 
területeket kell biztosítani, ami a Nemzetiségi Önkormányzat részére nyilván nem áll 
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rendelkezésre. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a területen zöldség- és 
növénytermesztést kívánnak megvalósítani. Említett területet kérik az 
önkormányzattól, a használatba adási szerződésben foglalt feltételekkel.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
bizottság Elnöke   
 
A pénzügyi bizottság örül annak, hogy a nemzetiségi önkormányzat ilyen feladatot 
felvállal, sok sikert kívánnak nekik. Egy kérése lenne a bizottságnak a nemzetiségi 
önkormányzat elnökéhez - aki sajnos most nincs jelen az ülésen. Ennek lényege, 
hogy igyekezzenek önállóan megoldani a megvalósítást a GAMESZ igénybe vétele 
nélkül.  
Az érintett telkekről a bizottság hosszasan tárgyalt. Véleményük szerint, amennyiben 
a telkek földhivatali besorolása nem zárja ki a pályázati lehetőséget – tehát nem 
építési telek és összevonható mezőgazdasági növénytermesztése – a bizottság 
javasolja azok rendelkezésre bocsájtását a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tulajdonlapok szerint nem építési telkek, eredetileg utca kialakítása volt tervezve 
arra területre, közművesítetlen, a mezőgazdasági művelés nincs kizárva. 
 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

99/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
  

Tárgy: A Szendrői Roma Nemzetiségi Önkormányzat földhasználati  
szerződése 

 
1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul,  a  
szendrői belterületen található, a határozat mellékletét képező 
kimutatásban felsorolt, 1854-tól 1885-ig helyrajzi számú,20 darab 
összesen ….m2 összeterületi „beépítetlen terület” müvelési ágú 
területre vonatkozó, ingyenes használati szerződés megkötéséhez a 
Szendrői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, szociális földprogram 
folytatása céljából. 
2. Szendrő Város Önkormányzata jóváhagyja, hogy az ingyenes 
földhasználati szerződés időtartama 2012. szeptember 1. napjától 5 év 
időtartamra – 2017. szeptember 30. legyen. 
3. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételeknek 
megfelelő használati szerződés aláírására. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
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- A Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás előterjesztését. Az abban foglaltak szerint az 56/2011. (XII.31.) NGM 
rendelet a szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
rendelet értelmében a szakfeladatok rendjében jelentős módosulás történt. Az új 
szakfeladat rend 2012. január 1-jével lépett hatályba. 
A Társulás gazdálkodására, működésére vonatkozóan egy új szakfeladat – 841382 
Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok - megadása válik 
szükségessé, mely egyeztetésre került a Magyar Államkincstárral.  
 
Javasolja a képviselőtestület számára az új szakfeladat felvételének elfogadása.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
100/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 

 
Tárgy: A Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás Társulás gazdálkodására vonatkozó új 
szakfeladat elfogadása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sajó – Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzat Társulás 
gazdálkodásához szükséges új 841382 területfejlesztési és 
területrendezési területi feladatokra vonatkozó  szakfeladat felvételét 
e l f o g a d t a .   
 
Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 3.6. pontja kiegészül.  
Törvényi hivatkozás: 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  polgármester 
 
 

- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Az elmúlt héten megtörtént a Kormányhivatal részéről a Polgármesteri Hivatal 
kormányablakok kialakításával kapcsolatos adatszolgáltatásának ellenőrzése. A 
helyszíni ellenőrzés során összeegyeztették az önkormányzat költségvetési 
rendeletét valamint a Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
Megállapításra került, hogy a hivatal létszáma a költségvetésben 28 fővel, míg az 
SZMSZ –ben 25 fővel szerepel. Ez a különbség abból adódik, hogy az 
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adatszolgáltatás idején többen nyugdíjba vonulásukat tervezték, mely év közben 
folyamatosan történt volna, azonban a nyugdíjtörvény módosulása következtében év 
végére tolódnak ki.  
Lényegében a 25 fő megállja a helyét, mert annyian lesznek év végén. Azonban az 
adatszolgáltatás egyezősége érdekében a Kormányhivatal kérte az SZMSZ 
létszámadatainak költségvetési rendelet szerinti –azaz 28 főre – történő módosítását 
a képviselőtestülettől.  
 
Továbbá problémát jelent, hogy az SZMSZ nem tér ki az aljegyző helyettesítésének 
kérdésére. 
Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy járulnak hozzá ahhoz, hogy az aljegyző, 
akadályoztatása esetén megbízást adjon a hivatal megfelelő végzettségű 
köztisztviselőjének a helyettesítésére, és ez a kiegészítés az SZMSZ-be bekerüljön.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az Aljegyző Asszony SZMSZ módosításra illetve kiegészítésre vonatkozó javaslata 
véleménye szerint egyértelmű és ésszerű.  
 
Javasolja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
előterjesztett formában történő módosítását. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

101/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési   
   Szabályzatának módosítása 
  

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az SZMSZ  III. fejezet 1. pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki: 
 
„4.) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége , illetve 
tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat, megbízás alapján  
- ideiglenes hatállyal -  a képesítési és alkalmazási feltéteknek 
megfelelő hivatali köztisztviselő – Nahajné Bánrévi Ildikó  látja el.” 

 
2. Az SZMSZ III. fejezet 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma 28 fő 
 
Szervezeti egység:   Engedélyezett létszám: 
 
Polgármester    1 fő 
Jegyző      1 fő 
Aljegyző     1 fő 
Szervezési és Titkársági Iroda  6 fő 
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Igazgatási és Szociális Iroda   5 fő 
Pénzügyi Iroda    6 fő 
Okmányiroda    3 fő 
Gyámhivatal     2 fő 
Műszaki Iroda    2 fő 
+ 1 fő munkaszerződéses ügyfél 
tájékoztató     1 fő 
 
A testület felkéri az aljegyzőt az elfogadott módosítások Szervezeti és 
Működési Szabályzaton történő átvezetésére és az egységes 
szerkezetbe foglalásra. 
 
 
Felelős: Aljegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
- Zarándoklat a História - völgyben című turisztikai pályázat előkészítése 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásában elmondja, hogy a közelmúltban megjelent pályázati kiírás szerint 
lehetőség nyílik térségi turisztikai pályázat részeként, de önálló megvalósítás 
keretében két területen – kerékpár turizmus illetve egyházi zarándok turizmus 
fejlesztésével - pályázat benyújtására.  
Megvizsgálva Szendrő lehetőségeit, az utóbbi, azaz az egyházi zarándok turizmus 
fejlesztése lenne célszerűbb.  
Részletesen ismerteti a „Zarándoklat a História –völgyben” című turisztikai pályázat 
tervezett tartalmát. A pályázat feltételeinek ismertetésére a részletes költségvetés 
kidolgozását követően kerül sor.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
bizottság Elnöke   
 
A pénzügyi bizottság ülésén szó volt a pályázat benyújtásáról. A bizottság támogatja 
a turisztikai célú pályázat benyújtását egy feltétellel. A Polgármester úr 
tájékozatójában elmondta, hogy az egyház konzorciumi partnereként 95%-os a 
támogatási intenzitás. Az önkormányzatnak semmilyen formában, semmilyen 
pályázat benyújtásához nincs módja hozzájárulni jelenleg, ezért a pályázat 
benyújtása előtt az egyházaktól nyilatkozatot szükséges kérni arra vonatkozóan, 
hogy a szóban forgó 5 százalékos önerő összegét vállalják –e.  

 
Szaniszló János polgármester 
 
A helyi római katolikus egyházzal kapcsolatosan úgy tudja, hogy az önerő összege 
egyházmegyei szinten áll rendelkezésre. A református egyház helyzetéről nem tud.  
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Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Szép elképzelés a pályázat, és meg is van a történelmi alapja. Viszont a jelenlegi 
iskola épületének szálláshellyé alakításával az probléma, hogy az iskolának 
szüksége lesz - a köznevelési törvény általi létszám alapján – meghatározott számú, 
azaz 26 db tanteremre.  
Összegezve, a művészeti iskola területén az általános iskolának 2 tanulócsoportja 
működik, az A épületben 16 csoport, a B épület második szintjén 9 szükségterem 
található. További 3-4 tanterem várhatóan felszabadul az óvoda helyén, de így még 
mindig szűkös a helyzet. 
 
Az elmúlt tanév beszámolójában a képviselőtestület elfogadta, hogy hozzájárul akár 
még sport osztály indításához is, melyhez hozzárendelték a volt kollégium fiú 
szárnyának felújítását, a középszárnyba tervezték a nyelvi labor kialakítását, melyek 
közül ez idáig egyik fejlesztés sem valósult meg, tehát erre a tanévre tolódik.  
 
Még egyszer hangsúlyozza, hogy a pályázati lehetőség nagyon jó, de esetlegesen a 
megvalósítás helyszínének mást kellene kijelölni. 
 
Hudák József képviselő 
 
Az a véleménye, hogy az óvodabővítés kapcsán felszabaduló tantermek elegendőek 
ahhoz, hogy az iskola megfelelő létszámmal és megfelelő tanteremszámmal tudjon 
működni.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
A 26 db tanterem jelenleg is megvan: 16 terem az A épületben, 9 a B épületben, 
valamint az óvodából is szabadul fel tanterem.  
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Jelzi, hogy a B épület 9 tanterme közül csak 5 lehet alkalmas oktatásra, mert kicsik.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Összességében a pályázat komplexitását és létesítendő szálláshely vonatkozását 
tekintve - mely történelmileg is kapcsolódik a szomszédjában fekvő templomhoz – 
nem célszerű azt a város másik pontján elhelyezni. Éppen a templom közelsége 
adna létjogosultságot a korhűen helyreállítandó, egykori kolostor helyén felújítandó 
és több funkciót szolgáló épületnek. 
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
Érti, hogy miről van szó, de az iskolai oktatás helyszínei nagymértékben 
csökkennének. Hangsúlyozza, nem szeretne kerékkötője lenni ennek a pályázatnak, 
csak egy helyzetet vázolt fel. A feladatellátáshoz az iskolának is szüksége van 
helyiségekre. 
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Tomorszki István alpolgármester 
 
Arról van szó, hogy egy 20 férőhelyes szállás kerül kialakításra, melyet ugyanúgy 
használhat az iskola is, és ilyen keretlehetőség van arra, hogy az egyházi 
eseményekhez lehet majd igénybe venni.  
 
 
 
Kalász László képviselő, általános iskola igazgató 
 
A nemrégen elfogadott beszámolóban, a gyermekesély program keretében 
megvalósuló, egész Bódva-völgyére kiterjedő oktatási szakmai műhely 
megvalósítására irányuló fejlesztésre nem lesz lehetőség ezek szerint, mivel 
ugyanezt az épületrészt érinti.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Úgy gondolja, hogy a kérdést kellőképpen megtárgyalták. Szavazásra teszi a 
Zarándoklat a História - völgyben című turisztikai pályázat benyújtásra való 
előkészítését.  

 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és nem szavazat nélkül  
meghozza a következő határozatot: 

 
102/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Zarándoklat a História - völgyben című turisztikai pályázat 

előkészítése  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Zarándoklat a 
História – völgyben” című turisztikai pályázat benyújtásra való 
előkészítéséről döntött. 
 
 

 
- Iskolatej-szállítási szerződés módosítása 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásában elmondja, hogy a „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány 2012. 
szeptember 1-től nem fogja folytatni tevékenységét, mivel annak finanszírozása 
olyan mértékű terhet jelent, melyet nem tudnak tovább felvállalni.  
 
Azonban az iskolatej program keretében, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, a 
szállítóval közvetlen (tehát az Alapítvány részvétele nélküli) együttműködésben 
állapodhat meg. A szállító – az Abaújtej Közös Vállalat – korábban 
szándéknyilatkozatban erősítette meg elkötelezettségét a program és a tejszállítások 
folytatása mellett. A mai napon pedig megküldte a szállítási szerződést az 
önkormányzat részére. Ismerteti a szállítási szerződés tartalmát.  
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Mivel a szállítási szerződés tartalma a korábbihoz képest változatlan, az iskolatej 
szállításának szeptember 1-jétől történő biztosítása érdekében kéri a 
képviselőtestület hozzájárulását az Abaújtej Közös Vállalattal történő szállítási 
szerződés megkötésére. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

103/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Iskolatej szállítására vonatkozó szállítási szerződés megkötése 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az 
iskolatej szállítására vonatkozó szerződés feltételeit és hozzájárul az 
Abaújtej Közös Vállalattal (3849 Forró, Kakastanya Pf.: 13.) történő 
szállítási szerződés megkötéséhez.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
- A Szendrői Református Egyházközség ingatlan bérbeadásra vonatkozó 

kérelme 
 

Szaniszló János polgármester 
 
A Szendrői Református Egyházközség ingatlan bérbeadásra vonatkozó kérelmét a 
képviselőtestület tagjai előzőleg írásban megkapták, annak tartalmát megismerték. 
Kiegészítésként elmondja, hogy a református iskola indításával kapcsolatosan a helyi 
egyházközség rendelkezik az egyházmegye támogatásával.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
bizottság Elnöke   
 
A bizottság tárgyalta a kérelmet és támogatja az elképzelést, azonban 
térítésmentesen semmiféleképpen nem javasolja az épületrészt rendelkezésre 
bocsájtani a református egyház számára. A pénzügyi bizottság minimális bérleti díj 
és a rezsiköltség vállalása mellett javasolja a kérelem jóváhagyását a 
képviselőtestület számára. 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság Elnöke, képviselő 
 
A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a kérelmet, és nem tartják az elfogadhatónak. 
Egy másik iskola nyitását nem tartja szükségesnek a bizottság. Személyes 
véleménye, hogy bár az egyháznak is lehetővé teszi a jogszabály a hasonló 
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kezdeményezéseket, nem tartja megalapozottnak. Kérdés, hogy van-e igény egy új 
iskolára és van-e értelme a református gyerekeket külön venni az iskola területére. 
A művészeti iskola is ott működik délutánonként, az általános iskola az 
elkövetkezendő törvények szerint egész napos oktatási rendben fog működni. Ha az 
egyház úgy látja, hogy Szendrőben az általános iskolai oktatáson olyan irányban kell 
változtatni, hogy az vallási alapon működjön és oda gyerekeket valamilyen válogatási 
rendszer alapján válasszák ki, akkor miért éppen az általános iskola területén kellene 
működnie? 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A korábbi napirend tárgyát képező turisztikai pályázat, valamint a Humánpolitikai 
bizottság elnöke által felhozott aggályok miatt javasolja, hogy a református egyház 
képviseletében hívják meg a lelkipásztort és kérjék, hogy egy megbeszélés 
keretében részletesen vázolja föl a terveket. Javasolja, hogy az egyeztetésre  
szeptember 10-ig kerüljön sor. Az ott elhangzó információk tudatában döntsön a 
képviselőtestület. Továbbá javasolja, hogy mérjék fel az általános iskola pontos 
tanterem igényét is szintén szeptember 10. határidőig.  
 
Joó László képviselő 
 
Ne essen abba a hibába, amelybe az előző képviselőtestület pár évvel ezelőtt egy 
alapítványi iskola kapcsán. Bizonyos gondokat kimondatlanul is tudomásul kell venni, 
és segíteni kell az ilyen törekvéseket. 
Ezzel nem az általános iskola ellen beszél. Többször is kifejezésre juttatta, hogy 
nagyon jó, magas színvonalú az oktatás, az iskola felszereltsége stb. Az már a 
református egyház problémája, hogy az iskola beindulása esetén honnan jönnek a 
gyerekek, akik valószínűleg nemcsak szendrőiek és nemcsak reformátusok lehetnek. 
Bizonyos kritériumok nyilván várhatóak pl. viselkedéssel kapcsolatban. 
Mindenféleképpen támogatni kell, az önkormányzatnak meg kell találnia erre a 
lehetőséget, hiszen nem olyan régen még a jelenlegi iskola egyháznak történő 
átadásán gondolkodtak. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Éppen azért javasolta a közös megbeszélést előzőleg, mert egyre több kérdés merül 
föl az üggyel kapcsolatban. Például, hogy négy osztály után, felmenő rendszerben 
hol folytatódik a tanítás. Teremtsenek lehetőséget arra, hogy az egyház képviselőivel 
együtt tételesen, pontonként, szakmailag vitassák meg a kérdést.  
 
Hudák József képviselő 
 
Hangsúlyozza, hogy nem a képviselőtestület és nem a város akar iskolát indítani, 
hanem a református egyházközség, akik kéréssel fordultak a képviselőtestület felé, 
mégpedig ingatlan bérbeadással kapcsolatosan.  
Az, hogy ötödik évben hol lesznek a gyerekek elhelyezve az az ő problémájuk. Azt, 
hogy milyen feltételekkel veszik fel a gyerekeket, nem a képviselőtestület hatásköre 
eldönteni. Azt, hogy milyen módon használnak adott területet, nyilván a működési 
engedélyt kiadó hatóság vizsgálni fogja, tehát szintén nem képviselőtestületi 
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hatáskör. Innentől kezdve egyetlen kérése van a református egyháznak a 
képviselőtestület felé, hogy ezt a négy tantermet odaadják-e vagy nem. 
Ettől függetlenül lehet tájékoztatást kérni, amelyet bizonyára szívesen meg is adnak, 
de úgy gondolja, hogy a képviselőtestületnek ebbe nincs beleszólása, vagyis ne 
akarjon beleszólni. A szülők pedig el fogják tudni dönteni, hogy melyik iskolába 
akarják járatni gyermeküket. Ezen nem kell rágódni.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Viszont bizonyos felelősséggel tartozik a képviselőtestület, ha valamilyen lehetőséget 
ad. Reagálva Joó képviselő úr hozzászólására elmondja, hogy a testület minden 
támogatást megad, de januártól sem az állami iskola, sem egy egyházi iskola 
támogatását nem fogja tudni vállalni az önkormányzat. Azzal egyetért, hogy 
bérbeadásról kell dönteni, de igenis a működtetés körülményeit tisztán kell látni, mert 
utána az lesz, hogy további lehetőségeket kell majd biztosítani. Sem ő maga, sem a 
testület nem akar beleszólni egy külső szervezet működésébe, de tisztán kell látni a 
helyzetet.  
 
Kalász László képviselő, igazgató 
 
Egyetért Hudák képviselővel, ő sem akar beleszólni az egyház döntéseibe, de ha az 
általános iskola területén létesül egy új intézmény az a jelenlegi tevékenységét is 
érinti. A szülőket pedig mindenkor felnőttként kezelték, hiszen az iskola nem más, 
mint a szülő, a diák, a pedagógus a fenntartóval kiegészülve, nem pedig az épület. 
Mindenképpen szükséges az, hogy minél bővebb információval rendelkezzenek. 
 
Joó László képviselő 
 
Javasolja ő is, hogy Polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a Tiszteletes úrral és 
egy megbeszélés keretében informálódjon a testület. Ettől függetlenül a 
képviselőtestület felé az a kérése, hogy tegyék lehetővé annak a négy tanteremnek a 
bérbeadását. Az esetleges megállapodásban pedig rögzíteni kell, hogy a 
képviselőtestület milyen időtartamra tudja a bérletet biztosítani.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Összegezve az elhangzottakat, javasolja, hogy kezdeményezzenek megbeszélést a 
református egyház és a képviselőtestület részvételével az ügy részleteinek 
egyeztetése érdekében.  
 
A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egyhangúan egyetért. 
A kérelem ügyében érdemi döntés nem született.  
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- Tájékoztatás bevétel növelő és kiadás csökkentő lehetőségekről készült 
felmérésről 

 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
bizottság Elnöke   
 
Emlékeztetőül elmondja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete, pénzügyi 
egyensúlyának helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében az Állami 
Számvevőszék javaslata alapján az 54/ÖT.2012.(V.30. ) számú határozatával 
intézkedési tervet hagyott jóvá. Az intézkedési terv 1.a. pontjában a képviselőtestület  
elrendelte a bevétel növelő és kiadás csökkentő lehetőségek felmérését. Ennek 
részeként elkészült egy kimutatás, mely a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 
intézményeinek kiegyenlítetlen számláit tartalmazza.  
 
Örül annak a kijelentésnek, melyet Polgármester úr tett a napirend előtti 
felszólalásában, amivel eloszlattak mindenféle kétséget afelől, hogy a ciklus végéig 
polgármester kíván maradni – az azon túli folytatást pedig nyilvánvalóan eldönti 
majd. Így - jelen gazdasági helyzetre való tekintettel - pedig senki nem mondhatja 
azt, hogy valaki el akar menekülni a problémák elől. 
 
Rátérve a kimutatásra – melyet a pénzügyi ügyintézők készítettek - megállapítható, 
hogy 2012. évben a GAMESZ és az intézmények esetében a kiegyenlítetlen számlák 
összege 56.054.353 forint, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig ez az összeg 
69.297.118 forint. Tehát az önkormányzat adósságállománya mintegy 125 millió 
forint - ebből közel 60 millió forintot tesz ki a 2010. árvízi védekezésből származó vis 
maior támogatás összege, melyet még nem kapott meg az önkormányzat.  
 
Az adósságállományra tekintettel javasolta a bizottság már korábban is és most is, 
hogy az önkormányzat csak olyan pályázatban vegyen részt, mely nem igényel 
önrészt. Ugyanezen okból hangsúlyozta a pénzügyi bizottság, hogy bérbeadás csak 
bérleti díj fejében történjen.  
 
Elég hosszasan vitatta a bizottság, hogy miként lehetne ezeket a költségeket 
csökkenteni, illetve milyen bevételi forrásokat lehet teremteni rövid és hosszútávon 
az adósság csökkentésére. Ebből az okból adódóan javasolták a munkaterv 
kiegészítését valamint azt, hogy az októberi bizottsági és testületi ülésen vizsgálják 
felül az adósság – és hitelállományt, és esetleg forduljanak a Belügyminisztériumhoz 
hosszú lejáratú hitel felvételének engedélyezéséhez. 
Ezen túlmenően a bizottság javaslatot kíván kidolgozni önkormányzati ingatlan illetve 
lakások értékesítésre történő felajánlására; hasznosítható vagyontárgyak 
értékesítésére, különböző, jövedelemteremtő tevékenységek bevezetésére; a város 
részben önellátóvá tétele érdekében. ( Utóbbit már a GAMESZ a következő évi 
Startmunka programjában felvázolt.)  
 
A tervek megvalósítása nyilvánvalóan hosszútávon lehetséges, de mindenképpen 
szükséges megtenni ezeket a lépéseket a képviselőtestületnek. Hangsúlyozza, hogy 
ennek a képviselőtestületnek és ugyanennek a polgármesternek.  
 
 
 



27 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Jelzi, hogy az adóügyek - pl. súlyadó – kérdése is katasztrofális. Lassan történnek a 
befizetések pedig szeptember 15-től új adó befizetési időszak kezdődik.  
 
Az elhangzottakra tekintettel javasolja, hogy a Képviselőtestület munkatervébe 
október hónapra tervezzék be az önkormányzat hitelállományának felülvizsgálatát. 
 
A képviselőtestület a Pénzügyi Bizottság Elnökének szóbeli tájékoztatását 
egyhangúan tudomásul vette.  
A képviselőtestület a testületi munkaterv október havi kiegészítésének javaslatával 
egyhangúan egyetért.  
 
 
- Tájékoztatás kérés Bódva ártéri gátszakasszal kapcsolatban 

 
Joó László képviselő 
 
A Bódvához közel élő lakosok továbbra is aggódnak a hiányzó gátszakasz miatt. Kéri 
Polgármester urat erre vonatkozólag nyújtson tájékoztatást. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ezzel kapcsolatosan azt a tájékoztatást tudja adni jelenleg is, melyet az érintett 
gátszakasz megépítésére vonatkozó pályázat elutasításakor. A Bódva mellett fekvő 
három település – Szalonna, Szendrő, Szendrőlád – kérte a töltésépítés lehetőségét 
az árvízi munkák helyreállításánál, a terveket elkészítették, sőt ki is fizették - milliós 
nagyságrendben - és gyakorlatilag mind a két esetben elutasításra került. 
 
A 300 méter hosszúságú gátszakasz megépítése 90-100 millió forint nagyságrendű 
lenne, ezt az először beadott pályázatból nem is lehetett volna megvalósítani, mert 
önkormányzati területen történő kivitelezést, kategorikusan belterületi és folyóvíz 
elvezetést engedtek volna. A másikat indoklás nélkül utasították el.  
 
Információi szerint az új, 2013-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a 
megyei fejlesztési tanácsok koncepciójában szerepel a Bódva meder helyreállítása 6 
településre vonatkozóan. Egyelőre nem tudni, hogy mikor írják ki a pályázatot.  
 
Nyilván nem csak a pásti településrészt, de a Strand-rétet is veszélyezteti a hiányzó 
gátszakasz. A töltésmagasítást szolgáló projektben sem azokat a területeket 
engedték magasítani, melyet az önkormányzat kért. Természetesen a problémás 
helyeket magasították, mint például a keresztgátakat a Kantra és a Bódva út valamint 
a 27-es út felől, de a mederkotrást is csak a befolyó patakoknál valósították meg. 
Pedig szükséges lett volna a Bódva mederkotrása a egész Szendrőn átfolyó 
terültén,de sajnos egyik hatóság sem vette figyelembe az önkormányzat kéréseit. 
Azért kerültek a csatornák olyan mély keresztmetszettel kialakításra, hogy adott 
esetben, visszaduzzasztás esetén ne legyen gond.  
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Joó László képviselő 
 
Jó dolog, hogy a patakok rendbe vannak téve, de minden jó szándék ellenére, egy 
nagyobb nyári zápor, zivatar után pillanatok alatt befolyik a Bódvába árlöketet hozva 
létre és rövid időre ugyan, de problémát okozhat. Mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldják, azaz sikerüljön egy pályázat útján 
sor kerüljön. 
 
Kalász László képviselő 
 
A felsőpásti vízrendezési munkálatok valóban szépen haladnak, az ott lakókat 
érdekli, hogy  a Felsőpást út vége felőli kertekből megoldja –e ez a vízelvezetést 
mert az volt a fő probléma, hogy a kerteket víz alá vitte. Illetve a Lenkei úti átereszt 
kicserélik –e nagyobbra, valamint hogy a vasúti átjáró töltése fogja –e jobban bírni a 
vízlevezetést. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A Felsőpásti kertek végében a mederkotrás két éve is megtörtént, de most is el 
fogják végezni. Ennek a lefolyását biztosítja a Lenkei út alatti áteresz, elég nagy 
ahhoz, hogy levezesse a nagyobb esővizet is, ennek a helyreállítása fog 
megtörténni. A vasúti töltés alatti áteresz vasúti probléma, de annak is biztosítani kell 
a vízelvezetést. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette. 
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester                aljegyző 
 
 


