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V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, valamint új képviselő-társukat, majd megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 5 
fő, a határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pontok 
kiegészítését az Egyebek-kel és annak elfogadását, valamint jegyzőkönyv 
hitelesítőinek Ádám Gyula és Lakatos Zsolt települési képviselőket. Javaslatait 
szavazásra bocsátja.   
 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1./ Rőczei Károly helyi önkormányzati képviselő eskütétele 
 Előadó: HVB elnök 
2./ Bhim Rao Egyesület kérelmének elbírálása 
 Előadó: polgármester 
3./ Egyebek 
 
 
Az elhangzott javaslatoknak megfelelően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőivel egyetértenek és 
a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
Elfogadott napirendi pontok: 
 
1./ Rőczei Károly helyi önkormányzati képviselő eskütétele 
 Előadó: HVB elnök 
2./ Bhim Rao Egyesület kérelmének elbírálása 
 Előadó: polgármester 
3./ Egyebek 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok:  
 
1./ Rőczei Károly helyi önkormányzati képviselő eskütétele 
 Előadó: HVB elnök 
2./ Bhim Rao Egyesület kérelmének elbírálása 
 Előadó: polgármester 
3./ Egyebek 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
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I. N A P I R E N D: 
 

Rőczei Károly helyi önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: HVB elnök 

 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 
 
 

V a d á s z i Béla polgármester, felkéri Tóth Pált a Helyi Választási Bizottság 
elnökét az első napirendi pont levezetésére. 
 
T ó t h  Pál a Helyi Választási Bizottság elnöke, köszöni a szót, köszönti  a 
jelenlévőket, majd ismereti, hogy 2013. április 30. napján miután Horváth 
Szilveszter a helyi képviselő-testületi tagságáról lemondott, helyére új tagot kell 
kinevezni. Ennek a rendje, hogy a választások során a sorban következő legtöbb 
szavazatott kapott képviselő lép a lemondott képviselő helyére, jelen esetben 
Rőczei Károly. Miután Rőczei Károly a felkérést elfogadta, azzal a HVB 
egyetértett, így nevezettnek esküt kell tennie és azzal a képviselő-testület tagjává 
lesz.  
 
Felkéri a képviselő-testület tagjait álljanak fel, valamint Rőczei Károlyt, hogy 
mondja el az eskü szövegét.  
 
 
Rőczei Károly képviselő esküt tesz.  
 
 
T ó t h Pál HVB elnöke gratulál a képviselőnek, a továbbiakban sikeres 
együttműködést és jó munkát kíván. Ezt követően átadja az esküokmányt és 
elmondja, hogy a megbízólevél átadására egy későbbi időpontban kerül sor, 
mivel a megküldött okmány adataiban elírás történt, amit korrigálni szükséges.  
 
 
 
 

II.  N A P I R E N D: 
 

Bhim Rao Egyesület kérelmének elbírálása  
Előadó: polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 2./ sorszám alatt.) 
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V a d á s z i Béla polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy mint arról 
már korábban is szó esett megjelentek a LEADER programban benyújtható 
pályázati lehetőségek.  Ezt kihasználva a BHIM RAO Egyesület a gombaüzem 
korszerűsítésére benyújtott egy pályázati anyagot. Tekintettel arra, hogy a 
gombaüzem a 9/2011. (I.10.) számú képviselői határozat kapcsán rögzítésre 
került megállapodás értelmében épült az önkormányzat tulajdonában lévő 
055/16-os helyrajzi számon lévő ingatlanon, így mint földterület tulajdonosnak 
kell a hozzájárulás az építési munkálatok elvégzéséhez. A korszerűsítés belső 
munkálatok elvégzését jelenti, külső képben változás esetlegesen a 
napkollektorok felhelyezésétől várható.   
 
K á l ó  Norbert települési képviselő a Bhim Rao Egyesület képviseletében 
elmondja, tudomása szerint nem csak belső, hanem külső munkálatok, úgy, mint 
külső tároló építése is a tervek között szerepel. 
 
V a d á s z i Béla polgármester elmondja, ez nem szerepel a kérelemben, és ha 
ez valóban így van, akkor ebben az esetben a képviselő-testület nem is tárgyalja 
a kérelmet. 
 
dr. K e r n ó c z i Zsuzsanna jegyző elmondja, a képviselő-testület csak tárgy 
kérelemben tud döntést hozni. 
 
K á l ó  Norbert települési képviselő a Bhim Rao Egyesület képviseletében 
elmondja, amennyiben a külső tároló építése nem szerepel a kérelemben, abban 
az esetben ez valószínűleg egy másik projekt keretein belül valósul meg. Az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot megfelelőnek találja a pályázat 
benyújtásához. 
 
Á d á m  Gyula alpolgármester kérése a BHIM RAO képviseletében is jelen 
lévő Káló Norbert felé, hogy egy rövid tájékoztatást adjon a gombaüzem 
jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségeiről, terveikről. Gondol itt főként a 
foglalkoztatásra. 
 
K á l ó  Norbert települési képviselő a Bhim Rao Egyesület képviseletében a 
kérdésre válaszolva elmondja, a korszerűsítést követően sem fognak tudni plusz 
létszámot foglalkoztatni. A dolgozói létszám kötött, amihez tartani kell magukat. 
Amennyiben lehetőségük nyílik plusz létszám foglalkoztatására, azt 
mindenképpen ki fogják használni. Terveik között szerepel a csarnok bővítése, 
konzerváló kialakítása, amire már nyújtottak is be pályázatot, de forrás hiányra 
való tekintettel azt tartalékba tették. Jelen pályázat esetében a korszerűsítés a 
cél. 
 



 5 

Á d á m  Gyula alpolgármester kérdése, kerítés készítés nem szerepel a 
tervekben. 
 
K á l ó  Norbert települési képviselő a Bhim Rao Egyesület képviseletében a 
kérdésre válaszolva elmondja, az építkezés folyamatos, igyekszenek a tiszta, 
rendezett környezetre odafigyelni, továbbá a vagyonbiztosítás érdekében kamera 
rendszer kiépítése és a  kerítés  is a terveik között szerepel. 
 
V a d á s z i Béla polgármester itt kéri, hogy a csapadékvíz elvezetését is 
igyekezzen megoldani az egyesület. Továbbá ugyan nem a napirendhez, de az 
egyesülethez tartozik, kéri, hogy a TANODA udvarát és környezetét is tegyék 
rendbe. 
 
dr. K e r n ó c z i Zsuzsanna jegyző kérése az, hogy amennyiben a 
későbbiekben pályázattal kapcsolatos kérelem kerül benyújtásra, a kérelemben 
kerüljön megjelölésre a pályázat kiírója, a pályázat azonosítószáma és a pályázat 
készítője egyaránt. 
 
V a d á s z i Béla polgármester miután megállapítja, hogy ehhez a napirendi 
ponthoz több hozzászólás javaslat nem hangzik el, javasolja az előterjesztés 
alapján a határozati javaslat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2013. (VI. 12.) határozata 
 
Tárgy:  Bhim Rao Egyesület kérelmének elbírálása 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Bhim Rao Egyesület kérelmét és dönt arról, hogy 
a kérelemben foglaltak alapján a 9/2011- (I.10.) számú 
képviselői határozat kapcsán rögzítésre került megállapodás 
értelmében a 055/16-os helyrajzi számon megépült 
gombaüzem korszerűsítésére benyújtott pályázati anyagát 
támogatja. A korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez 
hozzájárul. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határid ő: folyamatos 
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III.  N A P I R E N D: 
 

Egyebek 
 
 
V a d á s z i Béla polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy mint azt 
mindenki tudja, az iskolának Romániában van testvériskolája és kölcsönösen 
minden évben meglátogatják egymást a képviselők. A látogatás tekintetében az 
elmúlt évben a  a Románok voltak a soron következők, de miután náluk 
választások voltak, nem tudtak eljönni. Most jeleztek, hogy július 2-10. között 
jönnének 2-3 napra. A fogadásukra programokat kell szervezni, szállást és teljes 
ellátást biztosítani, aminek az anyagi hátterére előre láthatólag 200.000,-
300.000,-Ft-ra tehető. Ismereti továbbá, hogy az iskolával vannak testvéri 
kapcsolatban és miután az iskola állami fenntartású lett, nem biztos, hogy ezt a 
kapcsolatot a továbbiakban is ápolni szeretnék. Nemleges válasz esetében 
viszont az iskola szerepét átvenné az óvoda, mert egy ilyen hagyományt nem 
kellene megszakítani, hanem ápolni kell. Most a jelen látogatás költségeinek a 
viselése szempontjából is beszél az Iskola, Óvoda, Idősek Otthona vezetőivel, 
hogy járuljanak hozzá a kiadásokhoz.  
Miután a felvetéshez hozzászólás nincs, javasolja a költségek viseléséhez 
300 000,-Ft összeg erejéig támogatást biztosítani. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 56/2013. (VI. 12.) határozata 
 
Tárgy:  Erdélyi testvériskolai kapcsolat ápolásához anyagi 
támogatás biztosítása 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és dönt arról, hogy a búzásbocsárdi 
testvériskolai kapcsolat ápolása céljából az Erdélyből 
érkező vendégek ellátásának támogatására 300.000,- Ft 
/azaz háromszázezer forint/ összeg erejéig anyagi 
támogatást biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére. 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felkéri a jegyzőt és a gazdálkodási előadót a fenti összeg 
2013. évi költségvetésbe történő beépítésére. 
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Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester 
képviselő-testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

Lakatos Gábor 
települési képviselő 

Kernóczi Zsuzsanna 
jegyző 


