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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Az általános iskolás korú gyermeklétszám csökkenésének következtében közel 10 esztendeje 
megszüntetésre került a Kajáni Általános Iskola.  
Az üresen maradt épület többször került meghirdetésre hasznosítása érdekében, de egy 
eredménytelen kísérletet leszámítva, valamennyi próbálkozás érdeklődés hiányában sikertelen volt. Az 
épület azóta is üresen áll, állaga sajnos folyamatosan romlik. 
 
A volt állami gazdasági irodaépület a benne lévő 1 csoportos óvodával önkormányzati tulajdonban 
van, melynek 2/3-adát a Koszta József Múzeum használja jelenleg raktárként, mely a megyeháza 
átadásával jövő év tavaszán kiürítésre kerül.  
 
Több személyes egyeztetés és látogatás után a Pendola Kft. (Budapest, Baross u. 42. sz.) vételi 
nyilatkozatot nyújtott be az egykori iskola, a jelenlegi óvoda és raktár, valamint a két épület közötti 
önkormányzati tulajdonú földterület megvásárlására. (Az ajánlatot mellékelem.) 
 
Az eddigi tárgyalásokon  két gondolat vetődött fel: 

-  Az egyik megoldási javaslat, hogy a Kft. saját költségén a volt iskolaépületben alakítsa ki az 
önkormányzat korábbi teveiben szerepelt erdei iskolát és hozzá kapcsolódóan egy egycsoportos 
óvodai részt, s ennek ellentételezése legyen a jelenlegi óvoda és raktárépület, valamint a térkép 
szerinti földterület. 
- A másik javaslat, hogy a Kft. valamennyi ingatlant forgalmi értéken megvásárolná, s az 
iskolaépületben kialakítandó erdei iskolában az önkormányzat kedvezményesen bérelhetne 
helyiségeket az erdei iskola számára, valamint az óvoda működtetésére. 

 
A gyermeklétszám csökkenése miatt a Kajáni Óvodában 2005 őszétől várhatóan 8-10 gyermek 
nevelésére kerülne sor. Ugyanakkor azt is számításba vehetjük, hogy az erdei iskola használata a 
tanév ritmusához igazodva 4, maximum 5 hónapot jelent. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlatot megvitatni szíveskedjen, s állásfoglalásával a 
további tárgyalásokhoz alapot biztosítani szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalva a Pendola Kft. /Budapest, Baross u. 
42./ ajánlatát a Szentes, volt Kajáni Általános Iskola, gazdasági központ és a két épület közötti 
területre vonatkozóan, a további tárgyalások szempontjából az alábbi döntést hozza: 
 
a./ A Képviselő-testület a hasznosítással egyetértve a további tárgyalásokat olyan módon kívánja 

folytatni, hogy a Kft. saját költségére a volt iskola épületében alakítsa ki az erdei iskolát és 
óvodát, s azt önkormányzati tulajdonként a város kívánja működtetni. 

 
b./ A Képviselő-testület az iskolaépületben kialakítandó erdei iskolát és óvodát önállóan nem kívánja 

működtetni, hanem a funkciók megvalósítására helyiségcsoportot kíván bérelni, s az ingatlanokat: 
b/1.  - piaci áron a Pendola Kft. részére értékesíti, 
b/2. - a vagyonrendelet szerint nyilvánosan értékesíti. 

 
c./ A Képviselő-testület  a Pendola Kft. ajánlatát megköszönve az ingatlanokat nem kívánja 

értékesíteni. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Pendola Kft. (1085 Budapest, Baross u. 42.) 
2. Szentes város polgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Csoportja 
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5. Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája 
6. Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet 
 
Szentes, 2005. május 13. 
 
                                           Tisztelettel: 
 
 
                                                                                        Szirbik Imre 
 





 


