
1 

 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2013. december 2-i  
rendkívüli nyilvános  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme  
  Szendrő, Hősök tere 1.  
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 
 
Jelen vannak: Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné 
Tolnai Klára, Joó László, Jósvay István, Kalász László képviselő, Paszternák József János 
képviselők. 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
Bartók Gábor pénzügyi irodavezető 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi 
tagból mind a 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./  Apáczai Csere János Általános Iskola B épületrész elektronikus hálózatának, illetve fűtés 
rendszerének különválasztásához szükséges fejlesztési hitel felvétele 
 előadó:  Tomorszki István polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok  
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1./ N a p i r e n d 
Képviselő-testület az 1. napirend keretében az Apáczai Csere János Általános Iskola B 
épületrész elektronikus hálózatának, illetve fűtés rendszerének különválasztásához 
szükséges fejlesztési hitel felvételét tárgyalja. (Az előterjesztés és az ajánlat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Részletesen ismerteti a képviselő-testülettel az Apáczai Csere János Általános Iskola B 
épületrész elektronikus hálózatának, illetve fűtés rendszerének különválasztásához 
szükséges fejlesztési hitel felvételéhez, valamint az ahhoz kapcsolódó előirányzat 
módosításra vonatkozó előterjesztést. Az ismertető után kéri az abban foglaltak támogatását 
valaimint a fejlesztési hitel fedezetéül javasolja a GAMESZ Borovszki utcai telep felajánlását, 
mint ingatlanfedezetet. 
 
Bartók Gábor pénzügyi irodavezető 
Kiegészítésként elmondja, hogy a hitel felvétele 1 éves futamidővel történne. Fontosnak 
tartja kiemelni, hogy a hitelfelvétel illetve a képviselő-testület által korábban elfogadott 
22/2013.(IX.31.) rendelet– melyben az önkormányzat térítésmentes étkeztetést biztosít az 
általános iskolába valamint az óvodába járó gyermekeknek –  miatt egyúttal szükségessé 
válik a  2013. évi költségvetési előirányzat módosítása is.  
 
Tomorszki István polgármester 
Ismerteti hitelfelvételre vonatkozó határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában 
történő elfogadását a képviselő-testülettől.  
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2013.(XII.2.) határozata 
 
Tárgy: Apáczai Csere János Általános Iskola B épületrész elektronikus hálózatának, illetve 
fűtés rendszerének különválasztásához szükséges fejlesztési hitel felvétele. 
 

1. Szendrő Város Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Általános Iskola 
épületéhez tartozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére át nem adott 
B épületrész elektromos hálózatának, illetve fűtési rendszerének különválasztása 
finanszírozására a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezettől 10.000.000.- Ft, azaz 
tízmillió forint fejlesztési hitel felvételéhez hozzájárul. 

 
2. Szendrő Város Képviselő-testülete hozzájárul továbbá, hogy a fejlesztési hitel 

fedezetéül a Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet az Önkormányzat 2463. 
helyrajzi számú ingatlanjára 1. zálogjogi ranghelyre zálogjogot jegyezzen be, illetve, 
hogy az önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás kerüljön 
megkötésre. 

 
3. A Képviselő-testület a hitel felvételéhez szükséges szerződések megkötésével 

Szendrő Város Polgármesterét bízza meg.  
 
 Felelős: Polgármester 
 Határidő: 2013. december 20. 
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Tomorszki István polgármester 
Ismerteti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013./III.13./ számú 
rendeletének módosítása vonatkozó tervezetet és kéri annak előterjesztett formában történő 
elfogadását. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslat alapján 7 igen 
szavazattal egyhangúan megalkotja a 24/2013(XII.3.) rendeletét, mely a 2013. évi 
költségvetésről szóló 6/2013. /III. 13./ rendeletet módosítja.  

 
  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
2 . /  I nd í t ványok ,  j avas l a tok   

 
Tomorszki István polgármester 
Utalva arra, hogy a képviselő-testület 2013. november 27-i nyilvános ülésén tárgyalta az 
Országos Mentőalapítvány által a szendrői mentőállomás eszközfejlesztésére benyújtott 
kérelemét, kéri annak ismételt tárgyalását. Emlékeztetőül elmondja, hogy akkor a testület 
úgy foglalt állást, hogy vár a támogatás megítélésével amíg az esetleges országosan 
várható fejlesztésekről több információ nem érkezik. Tehát a korábbi  állásfoglalás azt az 
esetet vette alapul, hogy valószínűleg  kapnak új eset kocsit és az a beszerezni kívánt 
kapnográffal (légzésfigyelő monitor) fel lesz szerelve. Újabb információi szerint azonban a 
kérelem a meglévő esetkocsi eszközfejlesztésére vonatkozik. Ezért kéri a képviselő-
testülettől a szendrői mentőállomás 20.000 forinttal történő támogatását. 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy:  A Szendrői Mentőállomás támogatása 
 
 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

 az Országos Mentőszolgálat Alapítványon keresztül a Szendrői Mentőállomást  
20.000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.  
 
A támogatást a f. évi  költségvetésben a működési célra átadott pénzeszközök között 
kell tervezni.  

 
 Határidő: 30 nap 
 Felelős:  polgármester 
 
 
A képviselő-testület  7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2013.(XII.2.) határozata 

 
 Tárgy:  A Szendrői Mentőállomás támogatása 
 
 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

 az Országos Mentőszolgálat Alapítványon keresztül a Szendrői Mentőállomást  
20.000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.  

 



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

A támogatást a f. évi költségvetésben a működési célra átadott pénzeszközök között
kell tervezni.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

Dr. stenje;
Jegyzó 1-bOlY!

~
Tomorszki István
polgármester
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