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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 15-i   
rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

    Szendrő, Hősök tere 1. 
 

J e l e n   v a n n a k 
 

 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István,  Paszternák József János képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán:  
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ vezető 
Kisidáné Gríger Ildikó Szoc. Szolg. Központ vezetője 
Kósa Noémi Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettes 
Rescsánszki Béláné  óvodavezető 
Almásiné Farkas Mónika GAMESZ pénzügyi vezető 
Beri Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök 
 
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./ 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv tárgyalása 
 

Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
2./ Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
 

Előadó:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 

3./ Helyi rendeletek módosítása 
 

Előadó:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
4./ Indítványok, javaslatok 
 
Zárt ülés  

- Lakáskérelem 
 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket 6 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja.  
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1./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervet 
tárgyalja. 
 
Szaniszló János polgármester  
 
Utal rá, hogy a képviselőtestület naprendhez tartozó írásos előterjesztést megkapta. 
Kéri a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervvel kapcsolatos véleményeket, 
javaslatokat.  
 
Ho zz ás zó lá sok   
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke 
 
Az önkormányzatnak rendelkeznie kell belső ellenőrzési munkatervvel. Ugyanakkor 
ismert, hogy kétséges az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának jövőbeni 
működése.  Ezért a pénzügyi bizottság csak a belső ellenőrzési munkaterv tartalmát 
javasolja elfogadni a képviselőtestületnek a Társulás fejléce nélkül és kimondottan 
úgy, hogy az Szendrő Város Önkormányzat belső ellenőrzési munkaterve. 
Továbbá a pénzügyi bizottság javasolja, hogy a későbbiek során döntsenek arról, 
hogy a konkrét belső ellenőrzést kivel végezteti el az önkormányzat. 
 
Szaniszló János polgármester  
 
Javasolja, hogy inkább alternatívát fogadjon el a képviselőtestület, mert a Kistérségi 
Társulás épp ezt a tevékenységet a jövőben is meg kívánja hagyni.  
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke 
 
Gazdaságossági szempontból nem mindegy Szendrőnek, hogy 2-3 belső ellenőr  42 
települést lát el vagy esetleg három körjegyzőséget  egy belső ellenőr. 
 
Szaniszló János polgármester  
 
Elmondja, hogy gazdaságossági szempontot figyelembe véve ajánlatot kért egy 
belső ellenőrzési tevékenységet ellátó szervezettől. Az árajánlat szerint, az 
önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének ellátását 2 millió 500 ezer forintért 
vállalnák el.  
Amennyiben a Kistérség más feladatot nem lát el akkor a mostani tagdíj, mely  
250/Ft/fő/év összegű, elegendő e feladat ellátására. Ez módosulhat az orvosi ügyelet 
társulásban való működtetése esetén. 
 
Az elhangzottak alapján javasolja a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv 
előterjesztés szerinti elfogadását azzal, hogy későbbi időszakban döntenek a 
megvalósítás módjáról.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
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124/ÖT. 2012. /XI. 15./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyása 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának belső ellenőre által készített  
Szendrő Város Önkormányzatára vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési 
munkatervét és azt az előterjesztett formában jóváhagyja.  
 
A jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési terv a határozat mellékletét 
képezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző  

 
 
2./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében az Apáczai Csere János Általános Iskola 
alapító okiratának módosítását tárgyalja.  
 
(Kalász László képviselő megérkezésével a képviselőtestület létszáma kiegészül 7 
főre.) 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Utal rá, hogy az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratát a 
Képviselőtestület 2012. augusztus 29-i ülésén módosította, melyet - a változások 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében- Magyar 
Államkincstárnak megküldtek. Az Államkincstár hiánypótlási felhívással élt, és az 
abban foglalt pontok módosításai képviselőtestületi döntést igényelnek.  
Ismerteti a hiánypótlási felhívásban foglalt főbb észrevételeket.  
 
Kéri, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapító okirat – a MÁK hiánypótlási 
felhívásának megfelelően elkészített – ismételt módosítását az írásos 
előterjesztésnek megfelelően fogadják el.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

125/ÖT. 2012. /XI. 15./ 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:  
Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése az alábbiakra módosul: 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 9. §. (4) 
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bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról 
szóló 2011 évi CXCV. tv. 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2). 
bekezdései és a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC Tv. törvény 
21. § (1)-(3) bekezdései, továbbá a szakfeladat rendről és az állami 
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) számú NGM rendeletben 
foglaltak alapján a szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola alábbi, 
egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okiratát adja ki. 
Ezen egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat hatályba 
lépésének napja a törzskönyvi bejegyzés napja. 

 
1./ Az Alapító Okirat 3.)  A költségvetési szerv közfeladata, szakágazati 
besorolása című a.) és b.) pontja az alábbi pontokra módosul: 
 
a.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott  köznevelési 
feladata:   

     általános iskolai nevelés - oktatás 
b.) Alaptevékenysége, államháztartási rend szerinti szakágazati  
besorolása :  

 
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
 

2./Az Alapító Okirat 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége az 
államháztartási szakfeladat rend szerint című pontja bevezető része az  
alábbiakra változik: 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdése 
alapján 8 évfolyammal rendelkező intézmény, ahol – az e törvény 10.§ 
bekezdésében meghatározottak szerinti – alapfokú nevelés-oktatás folyik.  

 
Az e pontban lévő következő szakfeladat számokhoz kötött szakfeladat 
megnevezések az alábbiak szerint módosulnak: 

 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
855913   Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése  
855916   Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése  

 
3./ Az Alapító Okirat 9.) pont címe „Az intézmény gazdálkodási  
besorolása:” címre változik. 
 
4./ Az Alapító Okirat 11.) Az intézmény munkavállalóinak 
foglalkoztatási jogviszonya című pontja az alábbira módosul: 

 
A munkavállalók foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve 
munkaviszony keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 2012.évi I. törvény a Munka 
Törvénykönyvéről az irányadó. Ezen jogforrások és a kollektív szerződés 
alapján az intézményi dolgozók esetében az intézmény igazgatója önállóan 
gyakorolja a munkáltatói jogokat.  
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5./ Az Alapító Okirat 15.) pont címe Nemzetiségi és más feladatai 
címre, első bekezdése pedig „- Nemzetiségi nevelés, oktatás”-ra 
változik. 

 
Az alapító okirat további pontjai változatlan formában hatályosak.  

 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat mellékletét 
képezi.  
 
Felelős:  polgármester, aljegyző 
Határidő: 8 nap 

 
3./  N a p i r e n d 
 
A képviselőtestület a 3. napirend keretében helyi önkormányzati rendeletek 
módosítását tárgyalja.  
 
- A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 6/2012.(V.31.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 

 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a helyi önkormányzat által 2012. május 30-
án megalkotott 6/2012  (V.31.) sz. tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
szóló rendelet 5 § (3) bekezdésével kapcsolatosan – mely a pénzbírság mellett az 
ún. feddést is alkalmazza jogkövetkezményként - a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
felhívással élt. A rendeletet megalapozó jogszabály nem engedélyez más 
jogkövetkezményt a pénzbírságon kívül ezen magatartásokra vonatkozóan, ezért az 
érintett bekezdés hatályon kívül helyezése szükséges a Kormányhivatal álláspontja 
szerint. 
 
Ismerteti a rendelet módosítását tartalmazó tervezetet és kéri annak előterjesztés 
szerinti elfogadását. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a rendelet módosításának előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
A javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat alapján 7 
igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 8/2012. / XI.16. / számú 
rendeletét, mely a 6/2012. (V.31.) számú tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásról szóló rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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- Az állattartás szabályairól szóló 6/2000.(IV.19.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése 

 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Hivatkozva a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal IV-B-09/386-17/2012. számú 
megkeresésére, az alábbiakról tájékoztatja a képviselőtestületet: 
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5 § rendelkezése 
szerint az Éltv. 6 §-a kiegészült azzal az előírással, miszerint „Mezőgazdasági 
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható”. A rendelkezés – 
mely 2012. október 1-jén lépett hatályba – alapján az állattartást tiltó, illetőleg 
korlátozó előírásokat hatályon kívül kell helyezni.  
 
Mindezek alapján az állattartás szabályairól szóló 6/2000. (IV.19.)  önkormányzati 
rendelet, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 6/2012. 
(V.31.) önkormányzati rendelet állattartásról  szóló 7. § 1-7-pontjainak hatályon kívül 
helyezése szükséges.  
 
Ismerteti a rendelettervezetet és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását. 
 
A javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat alapján 7 
igen szavazattal egyhangúan megalkotja a 9/2012. / XI.16. / számú 
rendeletét, a 6/2000.(IV.19) számú, az állattartás szabályairól szóló 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

- Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
2012. augusztus 28-án tárgyalta a „Bevételeket növelő és kiadásokat csökkentő 
lehetőségek vizsgálata Szendrő Város Önkormányzatánál” tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság részéről felmerült adóemelési és új típusú adó bevezetéséről szóló 
kezdeményezések alapján elkészült az önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 
helyi adórendelet-tervezete, mely szerint 2013. január 01. napjától: 
 
1. a magánszemélyek kommunális adója évi 10.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra növekedne, 
2. bevezetésre kerül az idegenforgalmi adó, 
3. az iparűzési adó mértéke az adóalap 1,8 ezrelékéről 2 százalékra növekedne. 
 
A kommunális adó ilyen mértékű megemelése 1.222 adózóval számolva 2.444 ezer 
forint többletbevételt eredményezne. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 32.§-a szerint 
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, 
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illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba 
lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.  
Így az önkormányzat 2013. január 1-jén hatályba léptetni kívánt új adórendeletét 
legkésőbb 2012. december 2-ig ki kell hirdetni. 
 
Fentiekre tekintettel kéri a rendelet-tervezet előterjesztett formában történő 
jóváhagyását. 
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke 
 
A pénzügyi bizottság a helyi adókról szóló rendeletet az előterjesztett formában 
javasolja elfogadni a képviselőtestületnek azzal a kikötéssel, hogy a jelenlegi 
tervezetből - idő hiányában kimaradt - ebrendészeti adó bevezetéséről szóló 
tervezetet 2012. december 1-ig terjessze képviselőtestület elé az Aljegyző Asszony. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet előterjesztett formában 
történő elfogadását a pénzügyi bizottság által javasolt feltétellel. 
 
A javaslat és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat alapján 7 
igen szavazattal egyhangúan megalkotja a helyi adókról szóló 10/2012. 
(XI.16.) számú rendeletét. 

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 Indítványok, javaslatok 
 

- Ingatlancsere tárgyalása 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a korábban több ízben tárgyalt ingatlan 
cserével kapcsolatos, az önkormányzat tulajdonát képező büdöskúti területeinek 
ingatlanforgalmi értékét felmérő szakértői jelentés elkészült. A jelentés birtokában a 
végleges döntés meghozatala szükséges. 
 
Ho zz ás zó lá sok  

 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke 
 
Javasolja, hogy – a pénzügyi bizottság tagjain kívül – a  képviselőtestület valamennyi 
tagja kapja meg az ingatlanforgalmi szakértő jelentését és annak ismeretében 
hozzanak döntést.  
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúan egyetértett. 
Tárgyban szavazás nem történt.  
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- Energetikai felújítása vonatkozó pályázati lehetőség 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Felhívja a képviselőtestület figyelmét egy energetikai felújításra – közvilágítás 
fejlesztésre - vonatkozó KEOP-os pályázati lehetőségre, melyet egy pályázatíró cég 
küldött e-mailben. A részletes pályázati feltételeket várhatóan december elején 
teszik közzé. A jelenlegi információk szerint a pályázat vissza nem térítendő, EU-s 
támogatást biztosítana az önkormányzat számára 85 százalékos támogatási 
intenzitással.  
 
Utal arra, hogy a képviselőtestület többször foglalkozott a közvilágítás bővítésével, 
melynek egy részét egy másik pályázatból meg is fogják valósítani. Azonban 
körülbelül  200 db olyan világítótest van a városban, melyek több mint 20 évesek és 
ezek cseréje megoldható lenne az említett pályázatból.   
Egyelőre nem szükséges döntést hozni, csupán kéri a véleményeket, hogy 
egyáltalán foglalkozzanak –e ezzel a pályázati lehetőséggel. 
 

Hudák József  képviselő 
 
Javasolja, hogy foglalkozzanak a lehetőséggel. Ugyanakkor óvja attól a 
képviselőtestületet, hogy szórólap alapján „betévedt” pályázatíróval kössenek 
szerződést, ugyanis pályázatírás költsége a KEOP konstrukción belül minden 
esetben elszámolható. Itt is meg kell előznie a pályázatírást a három 
ajánlatkérésnek és több pályázatíró jelentkezhetne, aki ezt a feladatot el tudná 
végezni.  

 
Szaniszló János polgármester 
 
Megjegyzi, hogy egyetlen pályázatban sem fizettek sikerdíjat, de mindenképpen sor 
kerül majd árajánlatok kérésére. 
 
A képviselőtestület egyhangú véleménye alapján a pályázat benyújtásáról a 
későbbiekben döntenek. Szavazásra nem került sor. 
 

- Hősök terén állítandó emlékművel kapcsolatos javaslat 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Utal arra, hogy a képviselőtestület az „56-os Bódvavölgyi Munkástanácsok ” 
Közhasznú Alapítvány alapítójának, dr. Hatvani Zoltánnak emlékmű állítására 
vonatkozó írásos javaslatát megkapták, annak tartalmát ismerik.  
Kéri a megkereséssel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 
 
Kalász László képviselő 
 
A kezdeményezést jónak találja, az emlékmű leendő helyét viszont a szovjet katonák 
sírjai miatt meg kell fontolniuk. 
 
 



9 
 

 
 
Jósvay István képviselő 
 
Régi probléma a Hősök tere elnevezésének indoklása, hiszen nincs magyar 
kötődése, szovjet katonák nyugszanak a helyen. Ez jó alkalom lenne arra, hogy a 
Hősök tere a magyar történelem hőseinek megjelenítésével új jelentést kapjon. 
Valóban hiányzik például egy ’56-os emlékmű, vagy Szendrő híres embereinek 
emlékműve. Lényeg, hogy olyat kellene alkotni, mely országos viszonylatban is 
egyedi. Példaként említi a mohácsi emlékparkot - a török harcokhoz Szendrő is 
kötődik, hiszen végvár volt. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Mint ismeretes, a szovjet emlékmű nemcsak szovjet, hiszen vannak ott német, román 
vagy lengyel katonák is eltemetve. Úgy gondolja, hogy ezek a katonák azért haltak 
meg ezen a vidéken, mert az akkori történelmi időszak ezt hozta és valamilyen 
szinten mindenképpen hősök, és tiszteletet érdemelnek. Véleménye szerint, egy 
tájékoztató táblát kellene a református templom kerítésének falára mely utal arra, 
hogy milyen nemzetiségű halottak vannak ott eltemetve. 
 
Meglátása szerint emléket állíthatnának a magyar történelem hőseinek a török időktől 
kezdve napjainkig, akik Magyarország fennállásáért ontották a vérüket, vagy haltak 
hősi halált. 
 
Kalász László képviselő 
 
Javasolja, hogy ne egy történelmi eseményt jelöljenek, ki hanem a magyar vagy 
szendrői történelem valamely dicsőséges eseményét emeljék ki. 
 
Hudák József képviselő 
 
Úgy gondolja, hogy egy bizonyos történelmi évszám vagy esemény megjelölése 
vitaforrás lehet.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja, hogy a Humánpolitikai Bizottság keresse meg dr. Hatvani Zoltánt az 
üggyel kapcsolatban és kvázi előzetes terveket mutassanak be egy későbbi testületi 
ülésre annak érdekében, hogy a jelenlegi Hősök tere valóban új értelmet nyerjen egy 
új emlékmű által.  
 
A javaslattal a képviselőtestület egyhangúan egyetért. 
 
 

- Pályázat benyújtása Oktatási intézmények fejlesztése c. ÉMOP-4.3.1/A-
2012.  azonosító számú pályázati kiírásra 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Szendrő Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Oktatási intézmények 
fejlesztése c. ÉMOP-4.3.1/A-2012 azonosító számú pályázati kiírásra az Apáczai 
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Csere János Általános Iskola „B” épületének a tornateremnek a felújítására, valamint 
1 db sportpálya kialakítására. 
 
A projekt szakmai tartalma: 
A projekt keretében a mindennapi testnevelés feltételinek biztosítása érdekében a 
„B” épületrészben található tornaterem, valamint a kapcsolódó helységek felújítása a 
cél. A tornaterem burkolatainak valamint, a nagyméretű ablakok hőszigetelt 
portálokra történő cseréje valósulhat meg. A felújítás során a meglévő épületrészen a 
használatot befolyásoló beázás megszűntetése érdekében alacsony hajlásszögű 
tetőt építenének. A projekt keretében a sportoláshoz szükséges eszközök is 
betervezésre kerültek. 
 
Az egészséges és befogadó oktatási környezet megteremtése érdekében a „B” 
épület belső felújításával és akadálymentesítésével biztosítanák, hogy az intézmény 
infrastrukturális ellátottsága megfeleljen a jogszabályban meghatározott 
követelményeknek. A meglévő, rossz állapotú csoportszobák felhasználásával több 
új tantermet és szaktantermet alakítására nyílik lehetőség. A felújítás keretében 
kicserélnék a balesetveszélyes elektromos hálózatot, a fűtési rendszert. 
A „B” épület hőszigetelésével és megújuló energiaforrást felhasználó gépészeti 
rendszer kialakításával biztosítanák a teljes intézmény megújuló energiával történő 
fűtésének lehetőségét.  
 
A pályázat tervezett összköltsége bruttó 344.414.673 Ft, a támogatási intenzitás 
100%. 
 
Kéri a képviselőtestület jóváhagyását a pályázat benyújtására. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

126/ÖT. 2012. /XI. 15./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Pályázat benyújtása Oktatási intézmények fejlesztése c. ÉMOP-
4.3.1/A-2012 azonosító számú pályázati kiírásra 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntése értelmében 
pályázatot nyújt be  Oktatási intézmények fejlesztése c. ÉMOP-4.3.1/A-
2012 azonosító számú pályázati kiírásra az Apáczai Csere János Általános 
Iskola „B” épületének a tornateremnek a felújítására, valamint 1 db 
sportpálya kialakítására. 
 
A pályázat tervezett összköltsége bruttó 344.414.673 Ft, a támogatási 
intenzitás 100%. 
 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
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- A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulásból való kilépési szándék jóváhagyása 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás megkeresését, valamint a határozati javaslatot.  
 
Kéri a felsorolt települések Társulásból való kilépési szándékának elfogadását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
127/ÖT. 2012. /XI. 15./ sz. Határozat 

 
Tárgy:  A Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulásból való kilépési szándék elfogadása 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete    
 
Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések  
 
Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulásból való kilépési szándékát el fogadta .  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 

- Szendrő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradvány tartozásával 
kapcsolatos megkeresés 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szendrő Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság 2011. december 31-én fennálló pénzmaradvány 
tartozásának rendezésével kapcsolatos levelét. (Iktatószám:2285-6/2012.) 
 
A megkereséssel kapcsolatosan továbbra is az az álláspontja, hogy a Szendrői 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készült, 
mely deklarálja a pénzügyi kötelezettségeket. Nyilván nekik is megvan az 
álláspontjuk. A büntetőfeljelentéssel kapcsolatos megjegyzésükre reagálva elmondja,  
ha valaki hibát követett el, akkor az nyilván felelősségre vonható. 
 
Hudák József képviselő 
 
Korábbi döntést fenntartva olyan válasz küldését javasolja a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja követeléseit, melyeket 
össze kell hozni az ő követeléseikkel és így megegyezni. 
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A képviselőtestület a javaslattal egyhangúan egyetért. 
 
- Tájékoztatások 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A következőkben az alábbiakról tájékoztatja a képviselőtestületet: 

- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Ifjúsági szolgáltató, képző központ és sportmúzeum 
kialakítása” című TIOP-1.2.5-12/1-2012-0010 jelű pályázatát a Humán 
Erőforrások Irányító Hatósága 10.000 000 forint összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. 

- 2012. november 9-én Szendrő városa a Virágos Magyarország 2012. 
országos környezetszépítő versenyben kiemelkedő teljesítményéért 
emléklapot vehetett át Hévízen, valamint 50.000 forint értékű virághagymát 
kapott az Etter Kft. felajánlásának köszönhetően. 

- az ÉMOP-4.3.1/B konstrukció keretén belül felújított és kibővített Bem úti 
óvoda műszaki átadása az ülés napján megtörtént. Hiányosságok vannak, de 
az elkövetkezendő időszakban ezek megoldására sor fog kerülni. 
Természetesen alkalom adtán sor kerül majd a hivatalos átadási ünnepség 
megtartására is. 
 

Tomorszki István alpolgármester 
 
Az óvoda felújítással kapcsolatosan érdeklődik, hogy a műszaki munkáknak milyen 
garanciális feltételei vannak. Nem szeretné, ha az óvoda is úgy járna, mint az iskola, 
azaz, a felmerülő műszaki problémákat nem lehet megoldani, mert időközben a 
kivitelező cég megszűnik. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Polgári peres eljárás keretében a cég jogutódját vagy személyeket lehet felelősségre 
vonni. De közbeszerzés eljárás nem teszi lehetővé személyes felelősség kikötését.  
 
Hudák József képviselő 
 
Kéri, hogy a műszaki átadást követően legyen lehetőség a leendő lakók számára, 
hogy átnézzék az épületet, mielőtt beköltöznek, hiszen a kivitelező még jelen van. 
 
A képviselőtestület a tájékoztatásokat egyhangúan tudomásul vette. 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta. 
 
Bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát. 
 

 
k.m.f. 

A jegyző távollétében: 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester               aljegyző 


