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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. 
napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 
   Szendrő, Hősök tere 1. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 

Képviselő-testület tagjai: 
 
Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai 
Klára, Joó László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János.  
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
Dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból, mind a 7 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület következő  napirendeket tárgyalja.  
 
1./ Önkormányzati képviselők köznevelési intézményi tanácsba történő delegálására  

előadó: Tomorszki István polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok 
 
A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Önkormányzati képviselők köznevelési intézményi tanácsba történő delegálására 

előadó: Tomorszki István polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok 
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1 . /  Na p i re nd  
A Képviselő-testület az 1. napirend keretében az önkormányzati képviselők 
köznevelési intézményi tanácsba történő delegálására vonatkozó javaslatot tárgyalja. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti az előterjesztést, majd javasolja, hogy az Apáczai Csere János Általános 
Iskola Intézményi Tanácsába Paszternák János képviselőt, az Ujj Viktor Géza 
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Gajdosné Tolnai Klára képviselőt 
delegálja a testület.  
Kéri a javaslattal kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat, illetve a jelölteket, 
hogy nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról.  
 
Hozzászó lások   
 
Paszternák János képviselő 
Bejelenti személyes érintettségét, egyúttal jelzi, hogy az Apáczai Csere János 
Általános Iskola Intézményi Tanácsába történő delegálásra vonatkozó jelölést 
elfogadja.  
 
Gajdosné Tolnai Klára képviselő 
Bejelenti személyes érintettségét, és nyilatkozik, hogy az Ujj Viktor Géza Alapfokú 
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába történő delegálásra vonatkozó jelölést 
elfogadja.  
 
A döntéshozatalból történő kizárást / Mötv. 49.§(1) bek. / sem az Intézményi 
Tanácsba delegálásra javasolt jelöltek, sem pedig a testület többi tagja nem 
kezdeményezte, a képviselő-testület a kizárásról nem határozott. 
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti a határozati javaslatokat egyenként, majd kéri azok  előterjesztett formában 
történő elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: Az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményi tanácsba történő 
delegálás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat területén 
székhellyel rendelkező alapfokú oktatási intézmények Intézményi Tanácsába az 
önkormányzat képviseletében az alábbi személyt  delegálja: 
 

 Köznevelési Intézmény neve: Címe: Delegált képviselő 
1. Apáczai Csere János Általános 

Iskola 
3752 Szendrő, 
Petőfi tér 1. 

Paszternák János 

 
A képviselő megbízása az Intézményi Tanács alakuló ülésétől a Képviselő-testület 
általi visszavonásig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot:  

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 90/ 2013. /X.10./ határozata 

 
Tárgy: Az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményi tanácsába történő 
delegálás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat területén 
székhellyel rendelkező alapfokú oktatási intézmények Intézményi Tanácsába az 
önkormányzat képviseletében az alábbi személyt  delegálja: 
 

 Köznevelési Intézmény neve: Címe: Delegált képviselő 
 Apáczai Csere János Általános 

Iskola 
3752 Szendrő, 
Petőfi tér 1. 

Paszternák János 

 
A képviselő megbízása az Intézményi Tanács alakuló ülésétől a Képviselő-testület 
általi visszavonásig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola  intézményi tanácsába történő 
delegálás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat területén 
székhellyel rendelkező Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi 
Tanácsába az önkormányzat képviseletében az alábbi személyt delegálja: 
 
 

 Köznevelési Intézmény neve: Címe: Delegált képviselő 
 Ujj Viktor Géza Alapfokú 

Művészeti Iskola 
3752 Szendrő, 
Petőfi tér 1. 

Gajdosné Tolnai 
Klára 

 
A képviselő megbízása az Intézményi Tanács alakuló ülésétől a Képviselő-testület 
általi visszavonásig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot:  
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Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/ 2013. /X.10./ határozata 
 

 
Tárgy: Az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola  intézményi tanácsába történő 
delegálás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat területén 
székhellyel rendelkező Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi 
Tanácsába az önkormányzat képviseletében az alábbi személyt delegálja: 
 
 

 Köznevelési Intézmény neve: Címe: Delegált képviselő 
 Ujj Viktor Géza Alapfokú 

Művészeti Iskola 
3752 Szendrő, 
Petőfi tér 1. 

Gajdosné Tolnai 
Klára 

 
A képviselő megbízása az Intézményi Tanács alakuló ülésétől a Képviselő-testület 
általi visszavonásig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2.  /  Ind í tvá nyok,  ja vas la tok   
 

- Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény 
benyújtása 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Belügyminiszter 57/2013. (X.4.) rendelete alapján 
az önkormányzatoknak ismét lehetőségük nyílik szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási 
igény benyújtására. A támogatás mértéke  kemény lombos fafajta esetében 13.000 Ft/erdei 
m3 +ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 7.300 Ft/erdei m3+ÁFA, melyhez az önkormányzat 
részéről az első esetben 1000 Ft/erdei m3+ÁFA,  utóbbi esetén pedig 700 Ft/erdei m3+ÁFA 
önrész vállalása szükséges. További feltétel, hogy az önkormányzat a 2013. január – 
március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján – 
ez Szendrő esetében 465 fő - legfeljebb 2 m3 / ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Az 
igényléshez szükséges adatlap elektronikus úton történő rögzítésének határideje 2013. 
november 15.  
Kéri a képviselő-testülettől a támogatás igénybevételéről szóló döntés meghozását.  
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint az önkormányzatnak élnie kell a lehetőséggel, hiszen napi szinten 
jelentkeznek a város lakói ilyen jellegű igénnyel és jelenleg ezt a problémát más módon nem 
tudják megoldani.  
 
Hozzászó lások   
 
Hudák József alpolgármester 
Meglátása szerint is biztosan jelentkezni fog igény tűzifa vásárlásának támogatásra, melyet 
kezelniük kell, ezért javasolja, hogy igényelje az önkormányzat a rendeletben meghatározott 
maximális mennyiséget. 
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Tomorszki István polgármester 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy:  Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárlás céljából támogatási igényt nyújt 
be.   
 
A képviselő-testület vállalja, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1.§ (3) 
bekezdésében meghatározott önrész összegét a 2014. évi költségvetésének 
terhére biztosítja.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2013. október 15. 

 
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot:  
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/ 2013. /X.10./ határozata 
3 

Tárgy:  Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifavásárláshoz 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 57/2013. 
(X.4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárlás céljából támogatási igényt nyújt 
be.   
 
A képviselő-testület vállalja, hogy az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1.§ (3) 
bekezdésében meghatározott önrész összegét a 2014. évi költségvetésének 
terhére biztosítja.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2013. október 15. 

 
 

- Javaslat a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő peren kívül 
megegyezésre 
 

Dr. Istenes Ibolya jegyző 
Ismerteti a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felperesnek 
Szendrő Város Önkormányzat alperes elleni tartozás megfizetése iránti per ügyében 
előkészített – peren kívüli megegyezésre vonatkozó – levelet. (A levél tervezete a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Hudák József alpolgármester 
A levél tartalmazza mindazt, mely Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületétől 
vállalható a peren kívüli megegyezés érdekében. Javasolja a levél előterjesztett formában 
történő megküldését a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számára. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetért.  
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- Felső Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat felszólító levele 
 

Tomorszki István polgármester 
Ismerteti a Felső Bódva – völgyi Vízgazdálkodási Társulat 4219/2013. számon iktatott 
levelét, melyben Tóth István igazgató a következőkről tájékoztatja a képviselő-testületet. A 
Társulat az önkormányzat kérésére 2012. májusában  ideiglenesen tárolásra helyezte el a 
megyei közgyűlés tanácsterméből kibontásra került székeket, valamint az ahhoz kapcsolódó 
faanyagokat műhelygarázsában. Azóta többször kérte azok elszállítását, mivel saját gépeiket 
nem tudják hol tárolni.   
Jelen levelében ismételten kéri a berendezések elszállítását, ellenkező esetben 2013. 
november 1-től havi 60.000 Ft+ÁFA tárolási díjat kénytelen felszámolni raktárbérlés címén. 
 
Javaslatokat kér arra vonatkozóan, hogy mi legyen a kibontott berendezés sorsa. Megjegyzi, 
hogy a székeket és a faanyagokat az önkormányzat korábban 800.000 forintért vásárolta 
meg a megyei önkormányzattól, mely összeget azóta sem  fizetett ki és ebben az ügyben is 
érkezett már felszólítás. Ezzel kapcsolatosan azonban sikerült elérnie, hogy 6 hónap türelmi 
időt nyerjenek.  
 
Hozzászó lások   
 
Hudák József alpolgármester 
Ő arra lenne kíváncsi, hogy ezeket a berendezéseket ki vette át, és mikor, illetve mennyiben 
kerültek pontosan. Aggasztó ezzel kapcsolatban az is, hogy a tartozás miatt körülbelül 
100.000 forint kamattal is számolhatnak.  
 
Jósvay István képviselő 
Javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá, az önkormányzat hirdesse meg ezeket a 
berendezéseket eladásra.  
 
Kalász László képviselő 
Egyetért a javaslattal, hasonló véleményen van.  
 
Hudák József alpolgármester 
Ezek szerint megállapítható, egyetért a képviselő-testület abban, hogy nem tudják a 
székeket felhasználni.  
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem tudja felhasználni a 
berendezést, azonban a kérdésben döntést nem hozott. 
 
- Hídmérleg értékesítés 

 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a BAFETA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság jelezte szándékát, miszerint 1 .000.000 Ft + ÁFA áron megvásárolná 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló METRIPOND M Kft. gyártmányát képező, M7 
típusú, beépített elektromos hídmérleget és digitális kijelző berendezését. 
Elmondja, hogy a tárgyalások eredményeként elkészült az adás-vételre vonatkozó 
szerződés tervezet, melyet részletesen ismertet és kéri a testület véleményét.  
(A szerződés-tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
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Jósvay István képviselő 
Egyetért a hídmérleg szerződés – tervezetben foglaltak szerinti értékesítésével, azonban 
javasolja, hogy az abból keletkező bevételt olyan célra fordítsa az önkormányzat, melyre 
régóta nincs forrása.  
 
Tomorszki István polgármester 
Véleménye szerint a keletkező bevételből első sorban a sürgős tartozásokat kell 
kiegyenlíteni.  
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a hídmérleg – szerződés tervezetben foglaltak 
szerinti – értékesítéséhez. 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.  
 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozza a 
következő határozatot:  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy:  Hídmérleg értékesítés 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
tulajdonában álló METRIPOND M Kft. gyártmányát képező, M7 típusú, beépített 
elektromos hídmérleget és digitális kijelző berendezését a BAFETA Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( képviselő: Barnóczki Ferenc 
ügyvezető, cím: 3744 Múcsony, Jókai u. 2., adószám: 13625579-2-05, Cégjsz.: 05-
09-012737) mint vevő részére 1.000.000 Ft + ÁFA, azaz Egymillió forint + ÁFA 
vételár megfizetése ellenében  é r téke s í t i .   
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/ 2013. /X.10./ határozata 
 

Tárgy:  Hídmérleg értékesítés 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
tulajdonában álló METRIPOND M Kft. gyártmányát képező, M7 típusú, beépített 
elektromos hídmérleget és digitális kijelző berendezését a BAFETA Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( képviselő: Barnóczki Ferenc 
ügyvezető, cím: 3744 Múcsony, Jókai u. 2., adószám: 13625579-2-05, Cégjsz.: 05-
09-012737) mint vevő részére 1.000.000 Ft + ÁFA, azaz Egymillió forint + ÁFA 
vételár megfizetése ellenében  é r téke s í t i .   
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 



Általános tájékoztatások

Tomorszki István polgármester
Az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

A Szendrő Kovács utca 5. szám alatt található ingatlan lebontását engedélyező
határozat megérkezett. Azonban problémaként merült fel, hogy a jelenlegi tulajdonos
amikor az ingatlant megvásárolta, ennek tényét a Földhivatal nyilvántartásában nem
vezettette át, így az eredeti tulajdonosokkal szükséges tárgyalni az ügyben.
felkérést kapott a Belügyminisztériumtói, hogy október végén beszámoljon a szendrői
műemlékvédelmi start munkaprogram megvalósításának eredményeiről és a
tapasztalatok ról.
A 2013. május havi esőzések következtében megsérült Szendrő Kossuth út 10.
szám (170.-es hrsz) alatti ingatlanon támfalának valamint a Szendrő Kossuth
út 39-45. szám (133-as hrsz) alatti ingatlan rézsüjének helyreállítására
benyújtott vis maior pályázatokat a Belügyminisztérium elbírálta, és egyik
eseten 3 millió forint, másik esetben 5 millió forint támogatási igényben
részesítette az önkormányzatot. A helyreállítás munkáit a GAMESZ végzi el.

Kalász László képviselő
Kérdezi, hogy az 1956-os emlékmű ügyében történt -e előrelépés?

Tomorszki István polgármester
Az emlékmű létrehozásának kezdeményezője a képviselő-testület legutolsó, az üggyel
kapcsolatos ülése óta nem jelentkezett A döntésről nem kapott értesítést.

Kalász László képviselő a tájékoztatást tudomásul vette.

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Tomorszki István polgármester a nyílvános ülést
bezárja és jelzi, hogya képviselő-testület a munkáját zárt ülés keretében folytatja, melyről
külön jegyzőkönyv készül. .~_
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