
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület 2012. január 12-i 
rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16. 
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 
 
Szaniszló János  polgármester, ifj. Tomorszki István alpolgármester, József, Joó 
László,  Jósvay István, Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József testületi tag 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
Dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
 
1./  "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál" című  
       pályázat benyújtása. 
 
     Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok.   
 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja.  
 
 
1./ N a p i r e n d  
 
 
Képviselőtestület  1 napirend keretében "Természeti katasztrófák megelőzése és 
kezelése a Rakacai víztározónál" című  pályázat benyújtásáról dönt. 
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Szaniszló János polgármester  
 
Ismerteti a testülettel, hogy a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a 
TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE témájú 2. prioritási 
területre pályázati kiírás jelent meg.  A kiírás alapján lehetőség kínálkozik a 
"Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál" című 
fejlesztési célú pályázat benyújtására.  A fejlesztés Szendrő Város Önkormányzata 
vezetésével, az ÉRV Zrt.-vel kötött partnerségi megállapodás alapján valósulna meg.  

Ismerteti a tárgyban összeállított határozati javaslatot, kéri annak előterjesztett 
formában történő elfogadását.  

Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
1/ÖT. 2012. /I. 12./  sz.  Határozat 
 
Tárgy: "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál" 
című  pályázat benyújtása. 

Szendrő Város Önkormányzata képviselő-testülete – az Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Zrt.-vel közösen - elhatározza, hogy a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program keretében a TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK 
MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE témájú 2. prioritási területre benyújtott "Természeti 
katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál" című (regisztrációs 
szám: SH/2/2/5) fejlesztési célú pályázatot valósít meg. A fejlesztés Szendrő Város 
Önkormányzata vezetésével, az ÉRV Zrt.-vel kötött partnerségi megállapodás 
alapján valósul meg.  

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  279.725.666.- Ft 

Elszámolható költség 279.725.666.- Ft 

Igényelt támogatás összesen  237.766.816.- Ft 

Fejlesztéshez szükséges önerő összesen  41.958.850.- Ft 

 

Fejlesztés költsége CHF Bruttó CHF 

Beruházás összes költsége  1.187.341.- CHF 

Elszámolható költség 1.187.341.- CHF 

Igényelt támogatás összesen  1.009.238.- CHF 

Fejlesztéshez szükséges önerő összesen  178.103.- CHF 
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Az átváltáshoz alkalmazott árfolyam: 235,59 HUF/CHF 

Szendrő Város Önkormányzatának képviselő testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 
esetén az önerőt biztosítja.  

Felelős: Polgármester, aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 

2./ Indítványok, javaslatok 

Szaniszló János polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a 2011. október 26. napján megindított  - a 
TÁMOP - 1.4.3. -08/1. Zöld út a munka világába  tárgyú projekthez kapcsolódó  - 
közbeszerzési eljárást, melynek tárgya eszközbeszerzése volt - újra meg kellett 
hirdetni, mivel a nyertes ajánlattevő és a másodikként kihirdetett ajánlattevő is 
visszalépett a szerződéskötéstől. Indokuk az volt, hogy az euró árfolyam előre nem 
látható és kalkulálható mértékű változása miatt a szállítók drasztikus áremelést 
hajtottak végre és az eredetileg vállalt  áron nem áll módjukban szállítani. 

Mindezekre tekintettel  2011. december 30. napján új  eljárás indítására volt szükség, 
melyben az ajánlattételi határidő 2012. január 16. 

Polgármester Úr elmondta, hogy a projekt költségvetésében van egy általános 
tartalékösszeg, mely a közreműködő szervezet engedélyével átcsoportosítható. 

  Képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.  

  

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, Szaniszló János polgármester 
megköszönte a részvételt és a testületi  ülést bezárta. 
 

k.m.f 
 
 

 
  Szaniszló János       jegyző távollétében: 
   polgármester            

          
Dr.Istenes Ibolya  

         aljegyző 


