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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2012. szeptember 27-i 
n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ Vezetője 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc. Szolg Központ Vezeőtje 
Tarjányi Sándor  GAMESZ. vezető 
 
Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető háziorvos  
Turcsikné Zolnai Judit  védőnő 
Buku Lászlóné védőnő 
Halász Krisztina védőnő 
Üveges Csaba mentőállomás dolgozója 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselő  jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 

1./ Egészségügyi alapellátás helyzete. 
 
       Előadó:  Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető háziorvos 
 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
 

             Előadó:  Szaniszló János polgármester 
                       

3./  Indítványok, javaslatok 
    
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadja.  
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1./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében az egészségügyi alapellátásról szóló 
beszámolót tárgyalja. 
 
Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető házi főorvos  
 
Az írásos beszámolót szóban annyiban kívánja kiegészíteni, hogy az anyagból 
kimaradt néhány szűrővizsgálat, melyeket az év során szerveztek. Ezen 
szűrővizsgálatok híre eljutott a minisztériumig és egyik munkatársuk el is látogatott 
Szendrőbe, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat összegezze. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kalász László Humánpolitikai bizottság elnöke 
 
A bizottság tárgyalta a beszámolót és véleményük szerint az anyag hűen tükrözi a 
szendrői társadalmat egészségügyi szempontból. Kiemeli a beszámoló néhány 
fontos megállapítását az alábbiak szerint: 

- jelentős mértékben nő a rendelőben megjelentek száma , 
- az adminisztrációs terhek csökkentik a betegellátásra fordított időt,  
- sok az indokolatlanul megjelenő tanuló,  
- a betegek egy csoportja fegyelmezetlen a rendelőben,  
- drágulnak a gyógyszerek  
 

A központi körzeti ügyelettel kapcsolatosan gondot jelent, hogy egyre kevesebb 
orvos vállal ügyeletet, továbbá  megemlítik, hogy rossz az ügyeleti gépkocsi állapota.  
A védőnői szolgálattal kapcsolatosan maga részéről is meg tudja erősíteni hogy jó a 
kapcsolat intézményi szinten is és az ifjúságvédelemmel kapcsolatos szakmai munka 
jól megy. 
 
Összességében az a bizottság megállapítása hogy a jelenlegi feltételek és 
adottságok mellett az egészségügy helyzete Szendrőben jónak mondható. 
Gratulálnak az egészségügyben munkát végzőknek és további sikereket kívánnak.  
 
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Joó László képviselő 
 
A beszámoló tartalmazza, hogy sok az indokolatlanul hiányzó, valamint a szülővel 
utólag megjelenő és  igazolást kérő hiányzó tanuló.  
Fokozza az adminisztrációs munkát, hogy most már a szakiskolai oktatásban 
résztvevőknek is táppénzes igazolást kell kiállítani.  
A védőnők és a gyermekorvos beszámolójából kiderül, hogy a várandós anyák 90 
százaléka roma származású és a gyermekorvos utal a jövőben felmerülő bölcsődei 
és óvodai nevelésre való felkészülésre. Doktor úr bizonyára nem kizárólag a 
férőhelyekre utalt itt, hanem arra is, hogy ezeknek a gyermekeknek jelentős hányada 
- mint ahogyan az elmúlt évek tapasztalatai mutatják - sajátos nevelést igényel majd. 
Azokban a családokban ahol a szülők dolgoznak, ott is gondot jelent 2 gyermek 



3 
 

tisztességes nevelése, nem pedig ott, ahol egyik hónapról a másikra élnek segélyből. 
Sajnos ez utóbbi esetben a hozzáállással is gond van. 
Az ügyeletvezető orvos jelezte beszámolójában, hogy sok az indokolatlan hívás 
nemcsak Szendrőben, hanem az egész körzetben. A hívások 90 százalékát az 
etnikum igényli, valamint kisebb falvakban úgy gondolják, hogy az orvosi ellátást így 
kell megoldani soron kívül. 
 
Elismerés illet minden egészségügyi dolgozót a végzett munkájáért. A beszámolót 
rendkívül őszintének tartja, nem akarják a valós problémákat a szőnyeg alá söpörni, 
ezért azt elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
A Humánpolitikai bizottsági ülésen felmerült a Kistérségi Társulás és a helyi 
önkormányzat között fennálló ügyeleti szerződés felmondásának ügye. Kéri 
Polgármester Urat, hogy ha amennyiben rendelkezik az ügyelet jövőbeni ellátásával 
kapcsolatosan bármilyen információval, ossza azt meg.  
 
A beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. 
Az egészségügyi dolgozóknak további sikeres munkájákhoz sok erőt és egészséget 
kíván! 
 
Hudák József képviselő: 
 
Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan évről évre felmerülnek ugyanazon problémák. 
dr. Kovács Péter Pált kérdezi, lát –e arra lehetőséget, hogy az indokolatlan 
kihívásokat a páciensek részére kiszámlázzák? 
 
Dr. Kovács Péter Pál ügyeletvezető házi főorvos  
 
Ez régi probléma, de eddig nem került arra sor, hogy valakit szankcionáltak volna. 
Sokszor az indokolatlan kihívás kifejezés nem azt jelenti, hogy az abszolút 
indokolatlan, sőt, sok esetben már régen indokolt lett volna a páciensnek orvoshoz 
fordulnia, csak halasztotta.  
Sajnos a lakosság általános egészségügyi műveltsége eléggé alacsony és gyakran 
nem szándékosság húzódik a háttérben, hanem a páciens egyszerűen nem tudja 
megítélni a helyzetet, nem indul el éjszaka, hanem kihívja az ügyeletet. Ugyanakkor 
az valóban indokolatlan, amikor egy adott problémával már lehetett volna rég a 
háziorvoshoz fordulni vagy gyógyszert felíratni. Az is megtörténik, hogy nincs pénze 
átmenni a rendelő községbe és inkább kihívja az ügyeletet.  
A lakosság általános egészségügyi műveltségét kellene javítani és akkor az orvosok 
sem elsősorban betegségügyet, hanem valóban az egészségügyet szolgálnák.  
 
Jósvay István képviselő 
 
Régi probléma, hogy a 12 órás szolgálatot teljesítő eset kocsira a nap másik felében 
is szükség lenne, viszont ahhoz megfelelő végzettségű mentőtisztet kellene 
alkalmazni. Tudja, hogy több megkeresés ment az illetékes szervek felé annak 
érdekében, hogy biztosítsanak megfelelő munkaerőt.  
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A beszámoló is alátámasztja az érveket, melyek alapján érdemes lenne egy ismételt 
megkeresést küldeni ebben az ügyben, arra hivatkozva, hogy az ügyeleti autó rossz 
állapota, a kazincbarcikai kórházban történt ágyszám csökkenés miatt az éjszakai 
órákban szükség lenne még egy mozgóképes egységre. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A beszámoló elkészítését köszönettel veszi az egészségügyi ágazatok minden 
résztvevőjétől. Az anyag hűen tükrözi a Szendrőben és a térségben kialakult 
helyzetet az egészségügy területén is. Vannak országos problémákat felvető 
kérdések és természetesen helyi sajátosságok is, annak ellenére, hogy az 
önkormányzat lehetőségeihez képest - elsősorban infrastrukturális fejlesztésekkel - 
igyekszik javítani az ellátás színvonalát. A felújításokat folytatni kívánják a jövőben is, 
hiszen a mostani felvetés is jelzett problémákat. Többek között az I. számú 
háziorvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak, valamint az ügyeletnek helyet adó 
épületegyüttes is felújításra szorul fűtés és szigetelés korszerűsítése kapcsán annak 
ellenére, hogy néhány éve bizonyos felújítások már megtörténtek. Mindez nyilván 
pályázatfüggő.  
 
A felvetődött kérdésekre a következő válaszokat adja.  
Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan utal arra, hogy 6 hónappal az évfordulót 
megelőzően, tehát június 30. napjával Szendrő Város Önkormányzata felmondta az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával e feladat ellátására kötött megállapodást. 
Ennek oka, hogy 2013. január 1-jétől a kistérségi társulások működése, valamint az 
innen származó pénzügyi kiegészítés is teljesen bizonytalan, azaz a jövőben nem 
lesz képes támogatni a kistérség az orvosi ügyeleteket.  
 
Az orvosi ügyelet biztosítása azonban kötelező feladat az önkormányzatok számára, 
ezért az érintett polgármesterek részvételével egyeztetést kezdeményeztek a 
következő hétre. Amennyiben a finanszírozás nem látszik biztosítottnak teljes 
mértékig, úgy Szendrő Város Önkormányzata nem lesz képes felvállalni a feladat 
ellátását. 
 
A helyzet megoldására két lehetőség látszik. Amennyiben a többi önkormányzatnak 
is beleegyezik, vállalkozási pályázat meghirdetését kezdeményeznék és a jelenlegi 
épületet az eszközökkel és berendezésekkel együtt a rezsiköltségek megfizetése 
mellett rendelkezésre bocsájtaná az önkormányzat a vállalkozónak. Jelenleg ez 
látszik a legbiztosabb megoldásnak, mely a helyi önkormányzat részére a 
legkevesebb teherrel jár. 
Másik lehetőség szerint, az érintett önkormányzatokkal történő esetleges 
szerződéskötés esetén ún. fejkvótát kell fizetni a településeknek, azonban ennek 
összege pedig nem biztos, hogy mindannyiuk számára teljesíthető. Bizonyos, hogy 
az OEP finanszírozáson túl ki kell egészíteni a működést. 
Úgy gondolja, hogy még időben vannak, de 2013. január 1-jétől orvosi ügyeletet kell 
működtetniük. 
Az elmondottakra tekintettel, az ügyelet fejlesztésével kapcsolatos kívánalmak is más 
megvilágításba kerülnek, mert adott esetben az már a vállalkozó feladata lesz.  
 
A 24 órás mentőautóval kapcsolatos információkérésre válaszolva elmondja, hogy 
körülbelül fél éve küldtek hivatalos megkeresést az üggyel kapcsolatban az OMSZ 
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felé, azonban arra még válasz sem érkezett. Informális beszélgetései során az 
illetékesek türelmet kértek, azonban az érezhető volt, hogy a belső ügyeik változása 
következtében nem ez a legfontosabb kérdés, mellyel foglalkoznak.  
 
Magával az egészségügyi munkával kapcsolatosan megjegyzi, hogy nem egyszerű a 
helyzet, mert a város lakóinak egy része ténylegesen minősíthetetlenül és nem a 
helynek és helyzetnek megfelelően viselkedik ezekben az intézményekben.  
 
A Képviselőtestület nevében megköszöni az egészségügyi dolgozók eddig végzett 
munkáját és kéri, hogy a tolmácsolják köszönetüket a most nem jelenlévők felé is. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 
   109/ÖT. 2012. /IX. 27./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló tárgyalása 
  
   Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

 egészségügyi intézmények alapellátásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadja. 

 
2./ N a p i r e n d 

 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalja. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 
  110/ÖT. 2012.  /IX. 27./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok  
    végrehajtásáról. 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót egyhangúan elfogadja.  

 
Ind í t vá nyok ,  ja va s l a to k  
 

- „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Utal rá, hogy Szendrő Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert 
az árvízkárok helyreállítására az ÉMOP-3.2.1/E. konstrukció keretén belül. Ennek 
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magasépítési munkálataira közbeszerzési eljárást meghirdetése volt szükséges, 
ennek lezáró döntésének meghozatala esedékes.  
 
A lakosság tájékoztatása érdekében röviden összefoglalja és ismerteti a 
közbeszerzési eljárás menetét, előzményeit, valamint az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatának változásait.  
 
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai megkapták, a Bíráló Bizottság 
javaslatát megismerték.  
A szavazás menetével kapcsolatosan elmondja, hogy név szerinti szavazás 
szükséges mind az 5 projektelem tekintetében.  
 
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 tárgyalta a közbeszerzési eljárással kapcsolatos javaslatot, és 
azt az előterjesztett formában javasolja elfogadásra.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

111/ÖT. 2012.  /IX. 27./ sz. Határozat 
 

Tárgy: „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. 
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő, a 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. pályázat 
magasépítési feladatainak kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 
 
Eljárási döntések: 
- A Fedrid Kft. /3780 Edelény, Mátyás király utca 3.A.ép/ ajánlata 

érvényes. 
- Az Ornament 2000 Kft. /3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B./ 

ajánlata érvényes. 
Érdemi döntések: 
A nyertes ajánlattevő: 
1. rész tekintetében /Ravatalozó/:  Ornament 2000 Kft. 
2. rész tekintetében /Tornacsarnok/:  Ornament 2000 Kft. 
3. rész tekintetében /Uszoda/:  Ornament 2000 Kft. 
4. rész tekintetében /Sportöltöző/:  Ornament 2000 Kft. 
5. rész tekintetében /Hadházi ház/: Ornament 2000 Kft., mert a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 20 nap 
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 - Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal önkormányzati 
hivatalok kialakításával kapcsolatos megkeresése 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Részletesen ismerteti a Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal 
önkormányzati hivatalok kialakításának ügyében érkezett levelét. (A levél jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József képviselő 
 
Javasolja a levélben megfogalmazni, hogy Szendrő Város Önkormányzata a hozzá 
csatlakozni kívánó településeket kész fogadni és tárgyalásokat kezdeni. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Kérdezi a polgármestert, hogy adott járáson belül lehet-e csatlakozni? 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Igen, vannak korlátok. Adott járáson belül lehet körjegyzőséget létrehozni. További 
kritérium, hogy 2000 fő alatti körjegyzőség nem lehet, kivétel, ha 7 település hozza 
létre. 
Szendrő esetében van egy esetleges kötelezettség. Városhoz a kormányhivatal 
mindenféle beleegyezés nélkül delegálhat települést. Ezen új rendszer létrehozására 
a jogszabály 2013. január elsejétől számított 60 napot biztosít, azaz március 1-jéig 
kell pontot tenni az ügy végére. 
 
Jósvay István képviselő 
 
Talán érdemes lenne a válaszba azt is belefoglalni, hogy bár az infrastruktúra adott, 
azonban a jelenlegi személyi állománnyal nem biztos, hogy térségi feladatot képes 
lesz a hivatal ellátni.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ezt akkor fogják tisztán látni, a feladatellátáshoz milyen szakembereket visznek el. 
Ami jelenleg biztosnak látszik, hogy az okmányirodai, valamint gyámhivatali 
ügyintézőket átveszik. 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Kormányablakok kialakításához kapcsolódó kormányzati képzésre több kolléga 
jelentkezett. Amennyiben velük tanulmányi szerződést kötnek és a képzést elvégzik, 
akkor kötelesek elfogadni a felajánlott ügyfélszolgálati munkakört. Igazából az lesz a 
gond, hogy hogyan osszák fel a feladatokat. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Inkább az összevont hivatalok személyi állományának elhelyezése fog nehézséget 
okozni, annál is inkább, miután ún. ügysegédek fognak közreműködni, ami adott 
településen az adott ügyintézőt helyettesíti.  
 
Hudák József képviselő 
 
Nagy valószínűséggel, a létszámmal kapcsolatban fordított probléma lesz, mint amire 
képviselőtársa gondol.  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy a társuló települések közös 
képviselőtestületet hozzanak létre, ahová a tagtelepülések lakosságszám arányában 
delegálhatják képviselőiket. A jövőre tekintettel átgondolásra javasolja ezt a kérdést 
is, annál is inkább, mivel az intézmények működtetésének problémája minden 
településnél ott marad. A közös képviselőtestület azt is jelentené, hogy közös 
fenntartásúvá válik az intézményrendszer - ez további problémákat vetne fel.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
Véleménye szerint a települések többsége ragaszkodni fog saját, független 
képviselőtestületéhez.  
 
Összegezve a véleményeket, a Kormányhivatal levelében feltett kérdésekre javasolja 
az alábbi válaszokat megfogalmazni: 
 

- Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete még nem alakította ki 
konkrét álláspontját a közös hivatali szervezet létrehozásával 
összefüggésben. 

- Szendrő Város Önkormányzata kinyilvánította azon véleményét, hogy 
valamennyi csatlakozni kívánó település megkeresését tudomásul veszi, de 
kötelezettséget kizárólag konkrét információk birtokában vállal. 

- Konkrét csatlakozási szándékát Galvács településen kívül egyéb település 
önkormányzata nem jelezte még eddig, azonban tájékozódó megbeszélések 
már több település részéről zajlottak.  

- A közös hivatal létrehozásával kapcsolatosan jelenleg nem látnak 
akadályokat, de folyamatos kérdésként merül fel a várható létszám, az 
ellátandó feladat és a finanszírozás kérdése. 

- elsősorban munkajogi-, munkaügyi kérdésekben, a közös hivatal működését 
meghatározó szabályzatok megalkotásában kívánják igénybe venni a 
Kormányhivatal segítő közreműködését. 

 
Kéri a képviselőtestület felhatalmazását a maga és az Aljegyző Asszony számára a 
felsorolt válaszokat tartalmazó levél Kormányhivatal részére történő megküldésére.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
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112/ÖT. 2012.  /IX. 27./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Közös önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatos 
állásfoglalás 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és 
megtárgyalta a Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal közös 
önkormányzati hivatalok kialakításának ügyében érkezett levelét.  
 
A Képviselőtestület az ügyben az alábbiak szerint foglal állást: 
 

- Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete még nem 
alakította ki konkrét álláspontját a közös hivatali szervezet 
létrehozásával összefüggésben. 
- Szendrő Város Önkormányzata kinyilvánította azon véleményét, 
hogy valamennyi csatlakozni kívánó település megkeresését 
tudomásul veszi, de kötelezettséget kizárólag konkrét információk 
birtokában vállal. 
- Konkrét csatlakozási szándékát Galvács településen kívül egyéb 
település önkormányzata nem jelezte még eddig, azonban tájékozódó 
megbeszélések már több település részéről zajlottak.  
- A közös hivatal létrehozásával kapcsolatosan jelenleg nem 
látnak akadályokat, de folyamatos kérdéskén merül fel a várható 
létszám, az ellátandó feladat és a finanszírozás kérdése. 
- elsősorban munkajogi-, munkaügyi kérdésekben, a közös hivatal 
működését meghatározó szabályzatok megalkotásában kívánják 
igénybe venni a Kormányhivatal segítő közreműködését. 

 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a fenti 
tartalmú válaszlevél megfogalmazására és annak a Kormányhivatal 
részére történő megküldésre.  
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2012. október 5. 

 
 - Szándéknyilatkozat az oktatási intézmények működtetéséről 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 2013. január elsejétől 
alkalmazandó  
74.§ (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a 2013. január 1-jétől az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről. 
 
2011. évi CXC. Törvény 74.§ (4) bekezdése értelmében: „A 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzésről szóló 
törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével – az illetékességi 
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ 
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által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlanvagyon működtetéséről.  
A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével– saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon 
működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e 
kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő 
feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül.” 
 
A törvény értelmében a települési önkormányzatoknak a működtetéssel 
összefüggésben 2012. szeptember 30. napjáig nyilatkozniuk kell, Szendrő esetében 
arról, hogy tudja-e vállalni az iskolák működtetését vagy sem. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 
kormányrendelet 39. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 
köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti 
működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét az erre a célra 
létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott 
adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési 
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: 
Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújtja be. 
A kérelemhez a jogszabály 1-3. sz. melléklete szerinti adatlapokat és a 4.számú 
melléklet szerinti – mentesülési szándékot alátámasztó nyilatkozatot  kell csatolni. 
 
A működtetési kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a 
települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének 
hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények 
működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a 
működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás 
nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési 
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a 
hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül 
a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja. 
 
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 javasolja, hogy a képviselőtestület nyilatkozata tartalmazza, 
hogy az önkormányzat  illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről lemond, 
annak működtetését nem képes vállalni.  
 
Hangsúlyozza, hogy az intézmények működtetéséről és nem a tulajdonjogáról van 
szó. 
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Kalász László képviselő 
 
Nem látszik annak lehetősége, hogy az önkormányzat fenn tudja tartani az oktatási 
intézmények működtetését hosszútávon, ezért javasolja az épület fenntartásának 
állami tulajdonba adását. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Maga részéről támogatja a fenti tartalmú szándéknyilatkozat megtételét azzal a 
feltétellel, hogy az épület tulajdonjoga a városé marad.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy ez egy két lépcsős folyamat. Jelen 
szándéknyilatkozatot – amennyiben a képviselőtestület így határoz – 2012. október 
30-ig meg kell erősíteni.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

113/ÖT.2012.(IX.27.) számú Határozat 
 

Tárgy: Az Apáczai Csere János Általános Iskola és a Szendrői Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetése 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestület a nemzeti köznevelésről 
szóló  2011. évi CXC. Törvény 74.§ (4) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, 
hogy a tulajdonában álló - az Apáczai Csere János Általános Iskola és a 
Szendrői Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény - feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem  képes vállalni, arról 
2013. január 1. napjával lemond. 

 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 229/2012.(VIII.28.) számú 
Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és a 
mentesülésre irányuló kérelem Államkincstárhoz történő benyújtására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 

 - Ingatlancserével kapcsolatos kérelem  
 

Szaniszló János polgármester 
 
Hivatkozva a 2077-2/2012.  számon iktatott levélre, utal arra,hogy a képviselőtestület 
már több ízben tárgyalta az ingatlancserére vonatkozó kérelmet. Felkéri a Pénzügyi 
bizottság elnökét az ügyben történt fejlemények ismertetésére. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
Ismert a Képviselőtestület előtt, hogy a büdöskúti illetve a vasút közötti föld cseréjéről 
van szó. A képviselőtestület az elmúlt ülésen az ingatlan csere elfogadását több 
feltétel teljesítéséhez kötötte. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kérelmező 
jelenlegi válasza szerint minden egyes feltétel teljesítését vállalja.  
Részletesen felsorolja a korábban meghatározott feltételeket és a kérelmező részéről  
arra adott választ. 
 
A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület rendelje meg az 
ingatlanforgalmi értékbecslést a vonatkozó területre a kérelmező – felajánló - 
költségére, majd a becslés értékének ismeretében hozzák meg a végleges döntést. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Egyetértve a pénzügyi bizottság véleményével, az érintett terület értékének 
megállapításához javasolja az ingatlanforgalmi értékbecslés tulajdonos költségére 
történő megrendelését.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

114/ÖT:2012.(IX.27.) számú Határozat 
 

Tárgy: Ingatlancseréhez kapcsolódó ingatlanforgalmi szakértői költségek 
    viselése 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2077-2/2012.  számon 
iktatott, ingatlancserére vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatosan az alábbiak 
szerint dönt:  
Az ingatlanok felajánlója teljesítette a képviselőtestület által korábban 
megszabott feltételeket, a képviselőtestület hozzájárul az ingatlancsere 
előkészítéséhez és egyúttal megbízza a polgármestert az ingatlanforgalmi 
értékbecslés - felajánló költségére történő - megrendelésére. 
 
A képviselőtestület az ingatlancseréről – az ingatlanforgalmi értékbecslés 
eredményétől függően - külön határozatban dönt 
 
Felelős: polgármester, műszaki előadó 
Határidő:  30 nap 
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- - A Szendrői Református Egyházközség ingatlan bérbeadásra vonatkozó 
kérelme 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Utal arra, hogy a képviselőtestület a Református Egyház ingatlan bérbeadással 
kapcsolatos kérelmét már tárgyalta. Akkor nem került sor érdemi döntésre, hanem a 
részletek egyeztetése érdekében megbeszélést tartottak az egyház képviselőivel 
közösen.  
Kéri a bizottságok véleményét, hozzászólásokat. 
 
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 tárgyalta a kérelmet. A Református Egyházközség bérbe 
kívánja venni a jelenleg óvodaként működő épületrészt, mely fel fog szabadulni, ha 
az óvodabővítést befejeződik a Bem utcai óvodában. 
Hosszas vita folyt a bérbeadásról és a feltételeiről.  A pénzügyi bizottság 3 igen 1 
nem szavazat, valamint 1 tartózkodás mellett javasolja a Petőfi téri óvodai épületrész 
bérbeadását a Református Egyházközség részére. 
 
Kalász László képviselő, iskola igazgató 
 
A korábbi megbeszélések alkalmával is említette, hogy az Általános Iskola a 
köznevelési törvény által megfogalmazott minimális tanteremigénynek olyan módon 
tud eleget tenni a 2013. januári esetleges állami vétel után, hogy a felszabaduló 
óvodai épületrészt igénybe veszi.  
Jelenlegi helyzet szerint a művészetoktatási intézmény is állami működtetésbe kerül. 
Működése akkor válik lehetővé, ha kizárólagos használatban lévő termekkel 
rendelkezik. Tehát a jelenleg a művészeti iskolában oktatott csoportokat át kell 
költöztetniük, ez lényegében a felszabaduló óvodai helységekbe történhetne.  
 
A képviselőtestület tavaly és tavaly előtt is támogatta az általános iskola azon 
törekvését, hogy megvalósuljon a nyelvi labor valamint sportosztály létrejötte. 
Szaktantermeket kell kialakítaniuk és nem mellékesen a 2013. szeptembertől 
kezdődő tanévtől bevezetésre kerül az egész napos oktatási rendszer, melynek 
következtében további csoportszobákra lesz szükség. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat támogatja a bérbeadást, azzal az általános iskola helyzetét rontja, 
mert nem fog tudni a jogszabálynak megfelelően működni. 
Arra is gondolni kell, hogy az említett dolgok következtében a feladatok is 
megnövekednek majd, továbbá várható, hogy iskolaközpont is alakul majd 
Szendrőben a közeljövőben.  
 
Jelenleg az iskola rendelkezik a törvényben előírt minimum követelményekkel,de ezt 
szeretnék is megtartani, így részéről nem támogatja a bérleti szerződés megkötését.  
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Joó László képviselő 
 
A Szendrői Református Egyházközségnek eltökélt szándéka, hogy iskolát alapítson 
felmenő rendszerben, lehetőleg Szendrőben. Mint szendrői lakos, mindenképpen 
szeretné, ha ez itt valósulna meg. Mivel az iskola felmenő rendszerben indul és az 
egyház sem határozatlan időre kéri a bérleti jogot, így nem látja akadályát annak a 
néhány tanteremnek az átadását, annál is inkább, mert jó néhány éve, különböző 
okból nincsenek használatban.  
Tehát ez jó hozzáállás kérdése, csak akarni kell. A város kulturális színvonala is 
nőne azzal, hogy egy oktatási intézménnyel bővülne. Úgy hiszi, hogy az új iskola 
inkább dicsőségére válna a városnak.  
Kéri a képviselőtársai segítségét, hogy a kért tantermek bérbe adását tegyék 
lehetővé.  
 
Paszternák József János képviselő 
 
Az általános iskola működésével kapcsolatosan az előzőekben szándéknyilatkozat 
tételéről szavaztak. Kérdezi Polgármester úrtól, hogy bérbeadás esetén az állam 
nem bírálhatja-e fölül a képviselőtestület döntését.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Természetesen fölülbírálhatja az állam a döntést, de nyilván szerződést formájában 
történne a bérbeadás és annak betartására a jog lehetőséget biztosít. A későbbi 
működést nehéz megjósolni, mindenféleképpen egyezség tárgyát kell, hogy 
képezze. Például jelenleg nem tudják, hogy mi lesz a konyha, a tornacsarnok vagy 
például az étkezde sorsa.  
 
Talán könnyebbé teszi a döntést az a megkeresés, mely a katolikus egyháztól 
érkezett. Nevezetesen a szendrői Római Katolikus Egyházközség esperese jelezte 
az általános iskola egyház által történő átvételének szándékát. Ehhez kérik a város 
vezetés segítségét. Ez a megkeresés új helyzetet teremt. 
 
Kalász László képviselő, iskola igazgató 
 
A látszólagosan üres tantermekkel kapcsolatosan utal rá, hogy a testület döntött az 
amortizálódott fiú szárny rendbehozataláról, a szükséges tanteremigény miatt. A 
pénzhiány miatt ez csúszott és a mai napig nem sikerült rendbe hozni az említett 
termeket.  
A törvényi minimummal az általános iskola akkor fog rendelkezni, ha a jelenlegi 
óvoda helyére átköltözik. 2013. szeptember 1-jétől egész napos oktatási rendszer lép 
életbe iskolaotthonos és egyéb formában. Ehhez a feladatellátáshoz szükséges az, 
hogy legyen terük és az állami átvétel miatt nem is célszerű ebben dönteni. Mi 
értelme annak, hogy esetlegesen 3-4 hónapra átadnak olyan tantermeket, melyekre 
egyébként az általános iskolának és a művészeti iskolának is szüksége van. 
 
Benke András református lelkipásztor 
 
Elmondja, hogy négy éve kérte az egyház ugyanezen óvodaépületet református 
óvoda létrehozása céljából, akkor is kihátrált a képviselőtestület a kérdés elől. 
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Ugyanakkor, azóta létrejött a családi napközi hálózat. Nyilván szeretnék, ha ennek 
folytatása lenne. Egyetért Kalász igazgató úr szavaival, hogy nem áll rendelkezésre 
elegendő terem, hiszen az óvoda épülete és az SNI szárny most sem áll 
rendelkezésre. Éppen ezért, ha ott idáig óvoda működhetett, akkor a későbbiek 
során sem okozhat nagy problémát, ha az iskolának a másik szárnyon kell azt a 
felújítást elvégezni, ami egyébként is esedékes volt.  
Tudni kell azt is, hogy a köznevelési törvény jelentős mozgásteret biztosít abban, 
hogy egy-egy teremnek milyen funkciót adnak –  hangsúlyozza, akár párhuzamosan 
is.  
Örül annak a kezdeményezésnek, hogy a római katolikus egyház szeretné átvenni az 
általános iskolát. Úgy gondolja, igazán egyedi példája lehetne annak, hogy a római 
katolikus és a református egyház milyen ökumenéban tud működni, ha egy épületen 
belül valósulna meg a nevelés.  
Tulajdonképpen ebben az esetben újraindításról és nem alapításról lenne szó, 
hiszen évszázadokon keresztül működött református általános iskola.  
 
Azt kéri, hogy a képviselőtestület határozza meg nagyságrendileg a bérleti díjat, 
hiszen abban az esetben ha ez vállalhatatlanul nagy költséget ró az 
egyházközségre, akkor természetesen elállnak a bérlés  szándékától. 
Jelzi, hogy megkérte a GAMESZ vezető urat, hogy segítsen kiszámolni az óvodai 
épületrészre eső rezsiköltségeket. Legjobb tudomása szerint mintegy 200.000 forint 
összegű rezsiköltséget kell kigazdálkodniuk.  
A finanszírozás változását figyelembe véve a 2013-as  szendrői adófizető 
állampolgár szülőknek ugyanolyan joguk van ahhoz, hogy alternatívát keressenek az 
oktatásban, mint azoknak, akik maradnak az állami oktatásban függetlenül attól, 
hogy fizetnek –e adót. Olyan potenciális lehetőségről van szó, amikor az itt született 
generációt megpróbálnák helyben tartani, hogy vissza is térjen a városba felsőbb 
szintű tanulmányai elvégzése után és az esélyegyenlőséget ilyen téren szeretnék 
ténylegesen megvalósítani. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Jelzi, hogy 4 éve nem hátrált ki a képviselőtestület az óvoda bérbeadásából, hanem 
jó döntést hozott, mert közben jött az állami óvodáztatási támogatási rendszer, mely 
beterelte a gyerekeket az intézményekbe. Ha akkor odaadták volna az épületet, elég 
nagy problémás lett volna 4 csoportban elhelyezni a gyerekeket. 
 
Másik megjegyzése, hogy bármennyire is egyedi helyzet lenne az egy iskolán belüli 
katolikus és református ökumenikus iskolarendszer működtetése, számára komoly 
kérdéseket vet fel. Mivel a katolikus egyház levelét is egy órája olvasta, átgondolás 
tárgyát képezi. A megkeresés magának a döntésnek a lehetőségét és esélyét is 
kérdésessé teszi, nem tudja mit takar a szándék. 
 
Bizottsági ülésen sem foglalkoztak számokkal, ott is az hangzott el, hogy szándékot 
határozzák el a további részleteket pedig a későbbiekben tisztázzák. Tehát konkrét 
összegről még nem volt szó.  
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Jósvay István képviselő 
 
Úgy gondolja, hogy ha szavazásra kerül a kérdés, döntés születik egy dologban és 
annak a városban már másnap olyan visszhangja lesz, mely egyeseket pozitívan, 
másokat negatívan érint. Ahogyan Paszternák képviselő úr és Tiszteletes úr is 
elmondta, nem tudják, hogy mi lesz az állami szerepvállalással, nem ismerik a 
bérlendő épület költségeit. Ezért nem tudja, van –e értelme ingerelni döntéssel 
sokakat vagy esetleg elhalasztva a döntést a pontos anyagi feltételek - bérleti díj 
összegének ismeretében – a református egyház eldönti, hogy lehet-e egyáltalán szó 
erről az épületről.  
Ismert, hogy az önkormányzat másik épületet is javasolt a református iskola 
kialakítására. Az egykori malom épületének tulajdonosa 280.000 forintos bérleti díj 
fejében ajánlotta fel azt. Azonban úgy gondolja, hogy az önkormányzat részéről 
várható 200.000 forint is magas lesz.  
Fölösleges kedélyeket borzolni ilyen homályos feltételek mellett, tudni kellene, hogy 
milyen díj fejében adná egyáltalán az önkormányzat az épületet az egyházközség 
részére. Javasolja a feltételek tisztázását és a döntés elhalasztását. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Abból a szempontból mindenféleképpen elfogadható a javaslat, hogy  nem ismerik a 
rezsi költséget .  
Az új helyzetet kezelendő, tisztázni kell, hogy mi a szándéka a római katolikus 
egyháznak.  
 
Paszternák József János képviselő 
 
Igazat ad Jósvay képviselő úrnak. Úgy kell a városnak a református iskola, mint egy 
falat kenyér, de jobban át kellene gondolni a lehetőségeket. Véleménye szerint a 
malom épület megfelelő lenne iskolának. Nem tudja, egészséges-e abból a nagy 
iskolából egy részt kiszakítani és hogy ez a többi szülőt mennyire irritálná? Ezért, 
mint képviselő nem támogatja a kért épületrész bérbeadását. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Nem akar állást foglalni egyik mellett sem. Egy elfogadható megoldást lát, amit 
Jósvay képviselőtársa is javasolt, azaz hogy előbb tisztába kellene kerülni a bérleti 
díjjal, a rezsiköltséggel, valamint a római katolikus egyház szándékával és az 
információk tudatában kell döntést hozni.  
 
Benke András református lelkipásztor 
 
Az engedélyeztetés kapcsán a határidő az egyházközséget is szorítja, ezért kéri a 
képviselőtestülettől, hogy tűzzenek ki egy időpontot a végleges döntés 
meghozatalára. Előző felszólalását kiegészítve elmondja, hogy már több cigány 
család van, akik támogatnák a református iskola indulását. Úgy gondolja, hogy az 
ügy elég széles körben támogatott, azonban a döntést a képviselőtestületnek kell a 
múltra és a jövőre való tekintettel meghoznia.  
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Kalász László képviselő, iskola igazgató 
 
Alapvetően ő is egyetért azzal, hogy gondolják át a dolgokat, csak azt sajnálja, hogy 
kimaradt a gondolatból az az alapvető dolog, hogy a meglévő két iskolának 
mindenképpen szüksége van az épületekre. Még mindig arról beszélnek, hogy 
hogyan lehetne a bérletet létrehozni. Ő maga nem áll a református iskola 
létrehozásával szemben, de mint az Apáczai Csere János Általános Iskola 
intézményvezetője el kell mondania, hogy a feltételekre szükségük van a 
működéshez. Ezt a két dolgot nem szerencsés szembe állítani. 
 
Paszternák József János képviselő 
 
Tiszteletes Úrtól kérdezi, hogy meddig kell bejelenteni az iskola alapításának 
szándékát.  
 
Benke András református lelkipásztor 
 
Legkésőbb 2013. április vége, a beiratkozás végső dátuma a határidő. De 2013. 
márciusára szeretnék a jogerős működési engedélyt megszerezni.  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Talán mindenki számára köztes megoldás lehetne az  2012. október 30-a , mivel az 
vízválasztó dátum az iskola állami működtetésbe adása valamint az óvodabővítés 
befejezésének kapcsán is.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az óvodabővítéssel kapcsolatos munkálatok csúsznak, november közepére lehet 
készen. Ezért javasolja, hogy október végén tartandó képviselőtestületi ülésre 
halasszák a református egyház ingatlanbérlettel kapcsolatos kérelmének elbírálását. 
Ennek az időnek elégnek kell lenni arra, hogy a római katolikus egyház is 
tájékoztatást nyújtson szándékáról.  
 
Tehát kéri a református egyház ingatlanbérlettel kapcsolatos döntés elhalasztását az 
október végén tartandó rendes képviselőtestületi ülésre. 
 
A javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért. 
 

 - „Galvács I. – homok” védnevű bánya felajánlása 
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
A pénzügyi bizottság ülésén többször szóba került a galvácsi homokbánya 
bezárásának szükségessége, ahol már hat éve nem folyik bányászati tevékenység. 
A bezárás lehetőségét a GAMESZ vezetője részletesen megvizsgálta, és kiderült, 
hogy annak nagy költségei lennének, mint például a több millió forintos 
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, a terület rekultivációja stb.  
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Tekintettel az elhangzottakra, a pénzügyi bizottság javasolja, hogy ajánlják fel a 
Galvács 060/1 hrsz. alatt felvett - kivett művelési ágú 1715 m2 térmértékű 
anyagbánya, valamint gyep (legelő) 8738 m2 térmértékű, 2,62 Ak jövedelmű- 
összesen: 1 ha 0453 m2 térmértékű, összesen 2,62 Ak jövedelmű külterületi ingatlant 
az Aggteleki Nemzeti Park részére kezelésbe átadásra, vagy megvételre.  
 
Hozzászó lások  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a bánya működtetésének vannak feltételei illetve 
szükséges engedélyei, melyeket időnként meg kell újítani. A bányát évek óta nem 
használják, bevételt nem hoz, azonban kiadások felmerülnek . A távoli jövőben sem 
látja annak lehetőségét, hogy a bánya működjön, mivel a homokra sincs kereslet, a 
térségben nincsenek beruházások.  
Emellett a természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, ugyanis az 
elmúlt években a területen gyurgyalag telep jött létre. Ezért többször vitába is 
keveredett az önkormányzat a Nemzet Parkkal, a büntetés lehetősége is fennáll. 
Valamilyen megoldást kell találni, főként mert ismét aktuális egy engedélyeztetési 
eljárás. A bánya fenntartása okafogyottá vált, ezért be kellene záratni, melynek 
költsége azonban több millió forintot jelentene. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Véleménye szerint, térítésmentesen kellene felajánlani a területet a Nemzeti Park 
számára, mivel a területre mintegy 500 ezer forintos letéttel rendelkezik az 
önkormányzat . Ha ezt az összeget visszakapná a Bányakapitányságtól, már akkor is 
jól járna. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja, hogy az önkormányzat ajánlja fel az Aggteleki Nemzeti Parknak további 
kezelésre, vagy jelképes áron történő megvételre az ingatlan nyilvántartásban 
Galvács 060/1 hrsz. alatt felvett - kivett művelési ágú 1715 m2 térmértékű 
anyagbánya, valamint gyep (legelő) 8738 m2 térmértékű, 2,62 Ak jövedelmű- 
összesen: 1 ha 0453 m2 térmértékű, összesen 2,62 Ak jövedelmű külterületi 
ingatlant. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

115/ÖT:2012.(IX.27.) számú Határozat 
 

Tárgy: Galvács I. homokbánya felajánlása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete döntése értelmében 
az ingatlan nyilvántartásba Galvács 060/1 hrsz. alatt felvett / kivett 
művelési ágú, 1715 m2 térmértékű anyagbánya, valamint gyep (legelő) 
8738 m2 térmértékű, 2,62 Ak jövedelmű / összesen: 1 ha 0453 m2 
térmértékű, összesen 2,62 Ak jövedelmű külterületi ingatlant az 
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Aggteleki Nemzeti Park számára kezelésbe vagy jelképes áron történő 
megvételre ajánlja fel.  
 
Képviselőtestület felkéri a polgármestert az ajánlat megküldésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
 - Használaton kívüli eszközök eladása 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A pénzügyi bizottság kérésére a GAMESZ elkészítette az intézmény használaton 
kívüli eszközöket tartalmazó listáját.  
 
Hozzászó lások  
 
Hudák József Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
 
Mint ismert, vannak a GAMESZ használatában olyan kis értékű eszközök, melyeket 
jelenleg nem használnak, és lehetőségét sem látják annak, hogy ezek a 
későbbiekben újra használatba kerüljenek, tehát akár értékesíthetőek is. 
 
A GAMESZ összeállított egy listát az eladható kis értékű tárgyi eszközökről, melyet a 
pénzügyi bizottság átnézett és megtárgyalta a lehetőségeket. A bizottság javasolja, 
hogy a következő eszközöket ajánlja fel a képviselőtestület értékesítésre: 

- árokásó gép 
- gabonavető gép 
- műtrágyaszóró 
- hóeke, pótlása új, műhelyben gyártott 
- vetőgép 
- burgonyaültető gép 

A listában szereplő egyéb eszközöket javasolja a bizottság megtartani, és a jövő 
évben beinduló Start munka programban hasznosítani. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Egyetért a pénzügyi bizottság előterjesztésével. Javasolja a felsorolt eszközök 
értékesítésre történő felajánlását és költségkímélő módon a hirdetés képújságban 
történő megjelentetését. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

116/ÖT:2012.(IX.27.) számú Határozat 
 

Tárgy: Használaton kívüli eszközök felajánlása eladásra 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete döntése értelmében  
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az alábbi eszközöket ajánlja fel megvételre: 
- árokásó gép 
- gabonavető gép 
- műtrágyaszóró 
- hóeke, pótlása új, műhelyben gyártott 
- vetőgép 
- burgonyavető gép 
 
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hirdetmény 
megjelentetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
- Építési tilalom feloldása 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Utal arra, hogy a képviselőtestület a 102/ÖT. 2012. /VIII. 29./ sz. határozattal 
döntöttek a „Zarándoklat a História –völgyben” című turisztikai pályázat 
benyújtásának előkészítéséről. Ehhez szükséges, hogy a 734. hrsz.-ú ingatlanra már 
indokolatlanná vált bejegyzett építési tilalmat feloldják, mivel ezen a területen tervezik 
az idegenforgalmi bázis kialakítását.  
 
A pályázat benyújtásához kéri a 734. hrsz. ingatlanra bejegyzett építési tilalom 
feloldásának támogatását a képviselőtestülettől.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

117/ÖT:2012.(IX.27.) számú Határozat 
 
Tárgy:  A szendrői 734. hrsz. ingatlanra bejegyzett építési tilalom 

feloldása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt 
be Szendrő város területén a „Zarándoklat a História völgyében” című 
ÉMOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra. Ennek érdekében a 
képviselőtestület a  734. hrsz. –ú ingatlanra a már idejét múlt és 
indokolatlanná vált Szendrő Nagyközségi Közös Tanács VM javára 
342/18/1979.01.22. számon bejegyzett építési tilalmat feloldja. 
 
Képviselőtestület megbízza a polgármestert a tilalom feloldásával 
kapcsolatos intézkedések lefolytatásával.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. október 15. 
 
 

 



21 
 

- Turisztikai pályázat benyújtása 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Megjegyzi hogy az előző indítvánnyal kapcsolatban is utalt a képviselőtestület Az 
korábbi döntésére a „Zarándoklat a História –völgyben” című turisztikai pályázat 
benyújtásának támogatásáról. /Ismét hivatkozik a képviselőtestület 102/ÖT. 2012. 
/VIII. 29./ sz. határozatára./ 
Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy elkészült a pályázat, melyet Szendrő 
Város Önkormányzata, a Szendrői Református Egyház és a Szendrői Római 
Katolikus Egyház konzorciuma nyújt be. Ismerteti a pályázat tartalmát.  
A konzorcium vezetője Szendrő Város Önkormányzata. 
A pályázat összköltségvetése: 432.425.803 forint. 
Támogatási intenzitás: 100%. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

118/ÖT:2012.(IX.27.) számú Határozat 
 
Tárgy: Turisztikai pályázat benyújtása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szendrői 
Református Egyházzal valamint a Szendrői Római Katolikus Egyházzal 
konzorciumban pályázatot nyújt be az ÉMOP-2.1.1/B-12 azonosító 
számú kiírás keretében meghirdetett egyházi zarándok turizmus 
fejlesztésére. Konzorciumvezető: Szendrő Város Önkormányzata. 
 
A projekt célja: „Zarándoklat a História völgyben” címmel turisztikai 
attrakciók fejlesztése.  
A pályázat összköltségvetése: 432.425.803 forint. 
Támogatási intenzitás: 100%. 
A Képviselőtestület meghatalmazza a Polgármestert a konzorciumi 
szerződés aláírására és a pályázat benyújtására. 
A képviselőtestület  kötelezettség vállalásáról a pályázat sikeres  
elbírálását követően dönt. 
 

  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2012. október 1. 

 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, Szaniszló János polgármester 
megköszöni a megjelenést, majd a nyilvános ülést bezárja. Bejelenti, hogy a testület 
zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát. 
 
 

k.m.f. 
 

A jegyző távollétében: 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester               aljegyző 


