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Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 
 

     J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. március 12-i  
 n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme 

    Szendrő, Hősök tere 1. 
 

 
     J e l e n  v a n n a k 
 
 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 

dr. Istenes Ibolya jegyző 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális  Szolgáltató Központ vezetője 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Saláta Judit  pénzügyi ügyintéző 
Beri Csaba  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./ 2011. évi költségvetés módosítása 

 
Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

   
2./ 2012. évi költségvetés elfogadása 

 
    Előadó:  Szaniszló János polgármester  
 

3./ Ind í tványok ,  javas l a tok   

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-
7.1.1.1/09-2009-0007 pályázata 
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- Közművelődési Központ és Könyvtár TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázata  

- BM OKF Borsod-Abaúj – Zemplén megyei középületek építészeti  arculat-és 
energetikai racionalizálás tervezése pályázat 

- Közösségi Felzárkóztatás a mélyszegénységben  élők integrációjáért TÁMOP-
5.1.3-09/2 pályázat közbeszerzési eljárásának megindítása 

- TIOP-3.5.1-10/2010-0002 azonosító számú „Életet az éveknek – térségi szociális 
szolgáltatási és gondozóházi fejlesztés a Felső –Bódva völgyben” c. pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési döntés 

 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 
 

1.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosítását tárgyalja.  

 
Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület tagjai írásban megkapták a 2011. évi költségvetés módosítására 
vonatkozó javaslatot és az ahhoz kapcsolódó kimutatásokat. 
 
Részletesen ismerteti a képviselőtestület tagjaival a 2011. évi költségvetés 
módosítására vonatkozó javaslatot.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi                                      
    Bizottság Elnöke 
 
A pénzügyi bizottság a 2011. évi költségvetés módosítását tárgyalta. A javaslat 
gyakorlatilag a tényszámok aktualizálását tartalmazza, illetve azt, hogy a 2011. év 
pénzügyileg hogyan valósult meg. Az előterjesztéshez a bizottság egyéb kiegészítést 
nem kíván hozzáfűzni. Mindezek alapján a bizottság javasolja a 2011. évi 
költségvetési módosítás előterjesztett formában történő elfogadását a 
képviselőtestület számára. 

Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 

A Humánpolitikai bizottság szintén tárgyalta a 2011. évi költségvetési módosítását és 
javasolja annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Az ismert tényszámok és információk tudatában, egyetért a Pénzügyi és 
Humánpolitikai Bizottságok véleményével. Ismerteti a költségvetés módosítására 
vonatkozó  rendelet-tervezetet.  
 
Javasolja az ismertetett rendelet-tervezet előterjesztett formában történő elfogadását.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a javaslat 
alapján 7 igen szavazattal egyhangúan megalkotja a  2/2012. /III.13./ 
számú önkormányzati rendeletét, mely a 2011. évi költségvetésről 
szóló többször módosított 2/2011.(III.17.) számú rendeletet 
módosítja.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv  1  sz. mellékletét képezi. 

 
2./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a 2012. évi költségvetési javaslatot tárgyalja.  
 

Szaniszló János polgármester 

A képviselőtestület tagjai és az intézményvezetők előtt is ismert, hogy a 2012. évi 
költségvetést a koncepció elfogadását követően több alkalommal tárgyalták, első 
alkalommal a 2012. február 13-i ülésen. Akkor mind a képviselők, mind az 
intézményvezetők részletes tájékoztatást kaptak az önkormányzat bevételeiről és 
kiadásairól is. Továbbá ezen tárgyaláson megfogalmazásra kerültek azok a 
takarékossági követelmények, melyek eredményeként sikerült csökkenteni a hiány 
összegét. A mai ülésre a képviselők írásban megkapták a részletes költségvetési 
indoklást és a számszaki kimutatásokat.  

Kéri a költségvetési tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

 

A pénzügyi bizottság folyamatosan - az intézményvezetőkkel közösen - részletesen 
tárgyalta a 2012. évi költségvetést. 
 
Az egyeztetések eredményeként a bizottság elkészítette a 2012. költségvetéshez 
készült írásbeli véleményét.  (A vélemény jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét 
képezi.) 
 
Az írásos anyag tartalmazza a költségvetés bevételi és kiadási oldalának főösszegét, 
valamint a forráshiány összegét, az intézmények működési hiányának összegét 
tételesen– mely az önkormányzatot terheli.  
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A bizottság javaslatot fogalmaz meg az önkormányzat költségvetésében a működési 
hiány csökkentésére (ÖNHIKI-s támogatás igénybe vétele, saját forrást nem igénylő 
pályázatok előnyben részesítése, GAMESZ árbevétel növelése, vagyonelemek 
értékesítése, termelő munkát és árbevételt realizáló pályázatok benyútjása) 
 
 
Kalász László Humánpolitikai Bizottság elnöke 

A Humánpolitikai bizottság szintén tárgyalta a 2012. évi költségvetési javaslatot, és 
javasolja annak előterjesztett formában történő elfogadását. 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos gondolatait a közmeghallgatáson már 
ismertette. 
Egyetért a Pénzügyi Bizottság által tett kiegészítésekkel. Tény, hogy nemcsak a 
tényleges pénzügyi szükségletek, hanem a vagyonelemek állapota is szükségessé 
teszi egy más típusú vagyongazdálkodás kialakítását. Tudni kell, hogy az 
önkormányzat  vagyonelemei nemcsak abból tevődnek össze, melyek jelen ülésen 
felmerültek. Úgy gondolja, hogy ezzel a kérdéssel az elkövetkezendő időszakban 
biztosan fognak foglalkozni, hiszen egyes vagyonelemek állapotának romlása plusz 
költségekkel is terhelheti az önkormányzat költségvetését. Véleménye szerint, félév 
idején fognak látszani azok a lehetőségek, melyek ma még homályos kérdések. Az 
ÖNHIKI rendszerében ugyanaz várható, mint előző évben, tehát konkrétan, az 
esetleges finanszírozás az év második felében lesz érezhető pénzügyi tekintetben. 
Az elmúlt időszak finanszírozását mindig az segítette, hogy egy-egy jelentősebb 
vagyonelem értékesítésére került sor. Gondol itt a város kábelhálózatának valamint 
az új Coop áruház területének értékesítésére, mely egyébként a város szempontjából 
sem volt hátrányos, hiszen részben kereskedelmi, részben kábeltelevizió szolgáltatás 
terén is minőségi változást jelentett, mindamellett, hogy a városnak is hozott némi 
bevételt. Ilyen értékesítés 2011-ben nem történt, melynek év végén érezték is a 
kedvezőtlen hatását. Ezek a likviditási problémák azóta is folyamatosan fennállnak 
és továbbra is jelentkezni fognak, mert az elmúlt 4 évhez képest az önkormányzat az 
idén szenvedi el a legnagyobb normatíva csökkenést. Eddig az intézmények 
számára megérkezett normatívát nem kellett azonnal elkölteni, így abból a forrásból 
tudtak gazdálkodni a bérjellegű kifizetések teljesítése után is, mely havonta 13-14 
millió forintot jelentett. Miután az intézmények 2012. január 1-jétől önálló adóalanyok, 
jogi személyek lettek, ez a lehetőség megszűnik. Tehát összességében egyetért a 
Pénzügyi Bizottság  folyó év gazdálkodásával kapcsolatos elveivel, javaslataival. 

Véleménye szerint ez év májusára ki kell alakítani a vagyongazdálkodás új 
rendszerét. 

Mielőtt a költségvetési javaslatot szavasára bocsájtaná tájékoztatja a 
képviselőtestületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. 
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§ (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja  - a Stabilitási tv. 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján -  az önkormányzatoknak 
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell 
megállapítani.  

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a 
költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. 
Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
  

15/ÖT.2012./III.12./ számú határozat 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) 
bekezdése alapján - a saját bevételei összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a 
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak 
szerint jóváhagyja.  
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Polgármester  javasolja a testületnek a 2012. évi költségvetési javaslat előterjesztett 
formában történő elfogadását.  

  Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete  
7 igen szavazattal  egyhangúan megalkotja a  2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012. /III. 13./ számú önkormányzati 
rendeletét.  
 

  A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
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Szaniszló János polgármester 
 
A költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. idén is lehetőséget nyújt az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési  önkormányzatok számára 
támogatási igény benyújtására. Az erről szóló írásos előterjesztést a 
képviselőtestület korábban megkapta, mely tartalmazza a benyújtáshoz 
elengedhetetlen nyilatkoztatok megtételét az önkormányzat képviselőtestülete 
részéről.   
Kéri a támogatási igény benyújtásának előterjesztett formában történő elfogadását   
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúan meghozza a következő 
határozatot: 
 

 
 16/ÖT. 2012. /III. 12./ sz. Határozat 

 
  Tárgy:  Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi 
    önkormányzatok  támogatására vonatkozó igény  benyújtása. 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 6. 
számú mellékletének 2. pontja alapján(továbbiakban 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő települési  önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibáján 
  kívül  hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok   
  támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a   
  következő nyilatkozatot teszi:  
 
  I./  Az önkormányzat lakosságszáma 1000 fő feletti. 
 
  II./ Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, valamint   

iparűzési adó bevezetéséről döntött, 2012. évi költségvetésében 
költségvetésében  37.900 ezer forint összegű bevételt   tervez. 

 
III./ Az önkormányzat a költségvetési rendeletében  86.336  ezer forint 
összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 
                  IV./ A könyvvizsgálat során a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a  
                        könyvvizsgáló  jóváhagyó záradékkal látta el. 
. 

V./ Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
    Felelős:    polgármester 

  Határidő:  2012. március 12. 
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3 . /  Ind í t vá nyok ,  ja va s l a to k  
 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007 pályázata 

Szaniszló János polgármester 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
tárgyban érkezett megkeresését és a pályázatról szóló részletes tájékoztatást a 
képviselőtestület előzőleg megkapta.  

Kéri a képviselőtestület véleményét, hozzászólását. 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás előterjesztését, miszerint pályázatot kíván benyújtani többek 
között hulladékfeldolgozásra, szelektív hulladékgyűjtésre illetve feldolgozott 
hulladékok hasznosítására.  

A projekt fenntartási időszaka alatt a következőképpen alakulnak a hulladékszállítási 
díjak: 2014-ben a megvalósulás után 3983 forinttal, azaz 20 százalékkal, fogják 
megemelni. Ez körülbelül 25 ezer forintot jelent háztartásonként egy évre. Viszont 
2015-2022. évek között csak 0,9 százalékos díjemelést terveznek. A Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási rendszer sajátossága, hogy a fenntartási 
időszakra előre ki kell dolgozni díjakat és a pályázati anyagban bizonyítani kell azt, 
hogy ez a pályázat a későbbiekben önfenntartó lesz, tud működni a saját 
díjbevételeiből, hiszen a későbbekben nem részesül sem magyar, sem EU-s 
támogatásban. Gyakorlatilag a kényszer ráviszi a képviselőtestületet, hogy a 
javaslatot elfogadják. 

Szaniszló János polgármester 

A számokból látszik, hogy tárggyal kapcsolatban elkerülhetetlen a képviselőtestület 
döntése. Jelenleg 1 lakóingatlan éves kommunális adóbevétele 10.000 forint. Ez 
nem jelenti azt, hogy szemétszállítási díjat is kellene fedeznie, hiszen a kommunális 
adó a város kommunális hálózatának fenntartási költségeit és fejlesztéseit 
tartalmazza.  Ráadásul, a kommunális adó - a tervezet alapján – a 2014. évtől a 
szemétszállítási díj 40 százalékát sem fogja fedezni. Tehát ezzel kapcsolatosan 
előbb-utóbb ismét döntenie kell a testületnek és esetleg ketté kell majd választani a 
kommunális adót és a szemétszállítási díjat. 2013-tól új szerződések köttetnek 
minden településsel és vannak olyan igények, hogy a szolgáltató szedje be 
közvetlenül ezeket a díjakat, ettől viszont  sajnos elzárkóznak.  
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Ettől eltekintve azonban javasolja a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tárgyban történt megkeresésének 
támogatását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a képviselőtestület 
számára. 

 

Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 

17/ÖT. 2012. /III. 12./ számú Határozata 

 
                      Tárgy: KEOP-7.1.1.1 „Települési szilárdhulladék –gazdálkodási 

rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtétele. 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  elfogadta: 
 
a Társulás taggyűlése megtárgyalta és elfogadta,  
hogy a Társulás tagjai nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a   
 
Környezet és Energia Operatív Programban kiírásra került 7.1.1.1/09-
11 kódszámú „Települési szilárdhulladék –gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című 
 
 pályázati felhívásra a Sajó –Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott 
 
 „Sajó –Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése „ nevű  
II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 
kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése)  Szendrő Város 
Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban. 

             
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  elfogadta:  
 
a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott 
és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében benyújtott  
 
„Sajó –Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése” című  
 
pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban ( továbbiakban RMT)  feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben  
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bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, 
elfogadta és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalta a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 
 
 

  Felelős:     aljegyző 
  Határidő:    15 nap 
 

 

- Közművelődési Központ és Könyvtár TÁMOP-3.2.3/A-11/1  „Kreatív 
Képességek Kisvárosa”pályázata  

Szaniszló János polgármester  

Ismerteti a tárgyban készült előterjesztést. Kiemeli, hogy a pályázat önkormányzati 
önrész biztosítását nem igényli, 100 százalékban támogatott. 

 Kéri a képviselőtestület előterjesztéssel kapcsolatos véleményét. 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a pályázat benyújtását. Az ülésen kérdésként merült 
fel az intézmény vezetője felé- mivel több civilszervezet is szerepel a pályázatban - 
hogy nem okoz-e gondot az a tény, hogy a Közművelődési Központ és Könyvtár 
vállal kötelezettséget a megvalósításra valamint a fenntartásra. Nem lenne 
szerencsés, ha a civil szervezetekkel az esetleges nem megfelelő együttműködés 
miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezne.  

 

Liptákné Spisák Beáta intézményvezető 

A felmerült kérdésre válaszában elmondja, hogy a pályázatnak pontosan az a célja, 
hogy vagy új szervezeteknek, csoportoknak a működtetését finanszírozza, vagy 
pedig már meglévőeket. Jelen esetben meglévő civil szervezetekre alapozták a 
pályázatot. Az a tény, hogy ezek a szervezetek már évek óta jól működnek és 
eredményeket mutatnak fel, biztosíték a jó együttműködésre.  Maga a megvalósítás 
2 év és 5 éves fenntartási kötelezettséget kíván a pályázat, mely azt jelenti, hogy 
évente egy – egy programot kell megvalósítaniuk. Ezek a programok kapcsolódnak a 
városi rendezvényekhez, mely ugyancsak biztosíték a megvalósulásra. Nem tart 
attól, hogy nem fogják tudni teljesíteni a vállaltakat, hiszen ha valamilyen oknál fogva 
egy szervezet nem tud tovább együttműködni a másik 5 szervezet képes pótolni a 
hiányt.  
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Szaniszló János polgármester 

Az elhangzott szóbeli kiegészítést figyelembe véve javasolja a képviselőtestületnek, 
hogy támogassák a pályázat benyújtását.  

Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
18/ÖT.2012.(III.12.) számú Határozat 
 
 
Tárgy: A Közművelődési Központ és Könyvtár pályázata TÁMOP-

3.2.3/A-11/1. azonosító számú pályázati kiírásra 
 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mint fenntartó 
megismerte és támogatja a Közművelődési Központ és Könyvtárnak  
/3752 Szendrő, Fő u. 18./ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Építő közösségek” 3. ütem – A közművelődési intézmények a 
kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését 
elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázati felhívásra 
benyújtásra kerülő  pályázatát. 
 
A pályázat címe:” Kreatív Képességek Kisvárosa” 
A pályázatban igényelt támogatás összege 30 millió Ft, amelyhez a 
projekt támogatási intenzitása: 100%. 
A pályázat önkormányzati támogatást nem igényel. 
 
 
Képviselőtestület, mint fenntartó  
- felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat benyújtására, 
-  a pályázat megvalósítását támogatja és a fenntartási időszakra 

vonatkozóan a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti 
átalakítás esetén is garantálja. 

 
Felelős: Intézményvezető 
Határidő: 2012. március 16. 
 

- TIOP-1.2.3/11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése- „Tudásdepó Express” c. pályázat benyújtásának támogatása 

Szaniszló János polgármester 

Emlékezteti a képviselőtestületet, hogy tárgyban már a képviselőtestület 2011. május 
25-i ülésén döntött a benyújtás támogatásáról, azonban a pályázatot akkor mégsem 
írták ki. Azonban most ismét meghirdetésre került, így a képviselőtestület részéről 
pusztán a korábbi határozat módosítására van szükség. Összefoglalja, hogy a 
pályázat célja a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-és eszköz 
fejlesztése. Az elnyerhető támogatás maximális összege 8 millió Ft, amelyből 
infrastrukturális fejlesztésre tervezett költség 2 millió forint. A pályázat ugyan 100 %-
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os támogatási intenzitású, azonban benyújtásához a testület támogató határozata 
szükséges, miszerint a Közművelődési Központ és Könyvtár benyújthatja azt. 

Kéri fenti tárgyú pályázat benyújtásához a képviselőtestület támogatását.  

Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
19/ÖT.2012./III.12./ sz. Határozat 

Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztésére  pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
57/ÖT.2011.(V.25.) számú pályázat benyújtásáról szóló határozatát 
módosítja. A határozat első bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Szendrői 
Közművelődési Központ és Könyvtár /3752 Szendrő, Fő u. 18./ TIOP-
1.2.3./11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” megnevezésű pályázati felhívásra 
elkészített pályázatának benyújtását. 

A határozat további részei változatlanul hatályban maradnak. 
A képviselőtestület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat 
benyújtására. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2012. március 14. 
 

 

- BM OKF Borsod-Abaúj – Zemplén megyei középületek építészeti  arculat-és 
energetikai racionalizálás tervezése pályázat 

Szaniszló János polgármester 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az 1201/2010. (X. 5.) 
kormányhatározattal összhangban pályázatot hirdetett  a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei településeken az önkormányzatok tulajdonában lévő, kötelező 
önkormányzati feladat ellátását szolgáló, árvízkárt szenvedett közintézmények 
felújítása, azok egységes építészeti arculatának megteremtése és 
energiafelhasználásuk racionalizálása érdekében.   

Részletesen ismerteti a tárgyban készült előterjesztést. 

Kéri a képviselőtestület véleményét a pályázat megvalósításáról. 
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H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

Az előterjesztésben kiköti a kiíró, hogy szerződéskötéstől számított 10 évig a felújított 
közintézményt a jelenlegi funkcióban fogja üzemeltetni az önkormányzat. 
Kockázatosnak tartja, hogy ilyen kötelezettséget vállaljanak egy olyan intézménynél, 
ami nem tudja finanszírozni önmagát.  Kérdése, hogy  kell-e egy tervezési költségért 
vállalni 10 éves fenntartási kötelezettséget, úgy hogy az intézmény megfelelő 
működéséhez jelenleg is jelentős összegű önkormányzati finanszírozás szükséges, 
amit egyre nehezebb biztosítani. Nem kellene-e inkább azon gondolkodnia az 
önkormányzatnak, hogy az intézményt megtartva az üzemeltetését hasonló 
tevékenységet végző szervezetnek átadják? 

Szaniszló János polgármester 

Az ezzel kapcsolatos tárgyalások során feltette ugyanezt a kérdést az illetékeseknek, 
melyre azt a választ kapta, hogy nem kizárólag az önkormányzat fenntartásában kell 
az intézménynek működni. Tehát ha az önkormányzat esetleg átadja az 
üzemeltetést, de az intézmény funkciója, alaptevékenysége megmarad, akkor a 
jogfolytonosság biztosítva lesz a jövőre nézve. A támogatási szerződésbe ezt kérte 
belefoglalni. Természetesen csak abban az esetben írja azt alá a szerződés az 
önkormányzat képviseletében, hogyha a kiíró ennek a kérésnek eleget tesz. 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

Amennyiben ténylegesen bekerül a támogatási szerződésbe, hogy a mindenkori 
fenntartó vállalja a kötelezettséget és nem kizárólag az önkormányzat, abban az 
esetben támogatja pályázat megvalósítását. 

 

Szaniszló János polgármester 

Az elhangzottak alapján egyeztet BM OKF Borsod-Abaúj – Zemplén megyei 
középületek építészeti  arculat-és energetikai racionalizálás tervezése pályázattal 
kapcsolatos, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó  támogatási 
szerződés előkészítéséről. 

- „Közösségi Felzárkóztatás a mélyszegénységben  élők integrációjáért” 
TÁMOP-5.3.1.-09/2 pályázat közbeszerzési eljárásának megindítása 

Szaniszló János polgármester 

Fenti tárgyú elnyert pályázat Szendrő város gesztorságával megvalósuló projekthez 
három tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség.  
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Részletesen ismerteti tárgyban készült előterjesztést. Megjegyzi, hogy az ajánlattételi 
felhívásokat előzetesen a Közbeszerzési Szakmai Előkészítő Munkacsoport is 
véleményezte és a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a 
képviselőtestület számára. 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

A pályázat képességfejlesztésről, szakmai szolgáltatások és szociális közösségi 
támogató szolgálatok vásárlása stb. elemek szerepelnek a projektben. Megjegyzi, 
hogy az előterjesztésben szereplő szolgáltatások vásárlására ajánlott cégek listáján - 
melyek egyébként az NFÜ által is referenciával rendelkeznek – a Bódva völgyi 
Közéleti Roma Nők Egyesületén kívül nem szerepel helyi cég, szervezet. Nem 
igazán érti, hogyan tudna például egy budapesti, vagy dunántúli cég Szendrői 
viszonylatban mondjuk képességet fejleszteni. Annak érdekében, hogy a projekt által 
nyerhető támogatás Borsod megyében maradjon, és akik a kitűzött projektelemeket 
meg is tudják valósítani, érdemes lenne átgondolni a cégek listáját- még akkor is, ha 
nem szerepelnek az NFÜ által ajánlott listán.  

Szaniszló János polgármester 

Ezek a cégek azért szerepelnek az NFÜ ajánlott listáján, mert ilyen típusú 
pályázatban már részt vettek. 

Továbbá tudni kell, hogy a projekt megvalósításához szükséges 
projektmenedzsmentet, szakmai és pénzügyi vezetését, valamint a tartalmi 
megvalósításához szükséges személyi feltételt az önkormányzat biztosítja. Tehát ez 
azt jelenti, hogy a szendrői Szociális Szolgáltató Központ majdnem összes 
alkalmazottja részt vesz a projektben vagy mentorként, vagy szociális munkásként. 
Az intézmény nem pályázhat, mert nem rendelkezik pl. a közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges feltételekkel. Továbbá hozzáteszi, hogy a projekt tartalmi részében nem 
csak felzárkóztatás és képességfejlesztés szerepel, hanem 73 család kerül ennek 
keretében kiválasztásra 17 településről, melynek egy része Bódvaszilas, másik 
részre Szendrő központtal fog megvalósulni és érinteni szociális feladat-ellátási 
területeit. Tehát a helyi sajátosságokat érintő munkát helyiek végzik majd. A pályázat 
megvalósításával kapcsolatos tárgyalások, megbeszélések során egyetlen feltételt 
szabott, mégpedig, hogy az összes olyan dolgot, ami a pályázat megvalósításával 
kapcsolatos, az ellenőrizhetőség érdekében, a helyi önkormányzaton keresztül 
bonyolítsák. Miután a pénzügyi részét, valamint a szakmai megvalósítását  helyben 
ellenőrzik, úgy gondolja, hogy ez garancia. Továbbá az sem mellékes, hogy a projekt 
kézzel fogható tartalmi eredménye helyben marad. A projekt megvalósításához 
szükséges projektmenedzsment az elmúlt hetekben állt fel, tagjai mind helyiek vagy 
környékbeliek. 
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Kalász László képviselőtestület tagja 

Név nélkül kiemel három céget, melyet nem ismer, nem szavazna bizalmat neki, 
azonban a többi céget támogatná. Továbbá megemlít részéről lett volna még cégek, 
melyeket szívesen látott volna a felsoroltak között. 

Tomorszki István alpolgármester 

Kérdezi hogy Szendrő esetében mennyi család vesz részt a programban, valamint 
azok a családok az ismereteken kívül részesülnek-e anyagi támogatásban is? 
Továbbá lát –e arra esélyt, hogy a családok ezeken a képzéseken részt is fognak 
venni?  

Szaniszló János polgármester 

Szendrő esetében 12-14 család vesz majd részt a programban, olyanok akiknek 
mentorok segítenek majd a pályázati feltételek megismerésében, hiszen 
kötelezettséget vállalnak ők is. Nincs képzési támogatás, sem egyéb jogcímen 
adható anyagi juttatás. Háztáji gazdálkodással kapcsolatos anyagszükségleteket  
(vetőmag, eszközök) azonban természetesen terveztek a pályázatba.  Egy másik 
futó TÁMOP-os projekt tapasztalatai szerint –amennyire szkeptikusak voltak az 
elején vele szemben– megjelennek a képzéseken, nincs ezzel probléma. Továbbá 
azoknak a mentoroknak, szakmai vezetőknek, akik részt vesznek a projektben, 
munkaköri feladatuk is lesz, hogy előmozdítsák a projekt hatékony megvalósítását. 

Javasolja  - tárggyal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához - a három 
határozati javaslat előterjesztett formában történő elfogadását a  képviselőtestület 
számára. 

Képviselőtestület 6  igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazattal 
meghozza a következő határozatot: 
 

 
 
 
20/ÖT. 2012./III. 12./ sz. Határozat 

 
  Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz árajánlatok kérése. 
     TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 
  
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 azonosító számú, „Közösségi 
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért”  című 
projekt tárgyában induló  tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 
alábbi cégektől kér árajánlatot: 
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 „Családi életviteli támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára” című modul 
megvalósítására : 

 
1. - IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft.  
2. 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 10/b. 
3. -  Intern Kft. 1125 Bp. György Aladár u. 35-39. 
4. - Bódva völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete  
5. 3780 Edelény, Borsodi u. 26. 
 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselőtestület 6  igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazattal 
meghozza a következő határozatot: 

 
 
21/ÖT. 2012./III. 12./ sz. Határozat 

 
  Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz árajánlatok kérése. 
     TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 
  
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 azonosító számú, „Közösségi 
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című 
projekt tárgyában induló  tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 
alábbi cégektől kér árajánlatot: 
 
 Önellátási képességet fejlesztő program megvalósítására : 

 
- Expertum Hungary Kft. 8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1. 
- Via D’oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft.  8236 Balatonfüred, Vajda János u. 33. 
- Salmon Group 1037 Budapest, Bokor u. 17-21. I.em. 26/2. 

 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

Képviselőtestület 6  igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazattal 
meghozza a következő határozatot: 

 
 
 
22/ÖT. 2012./III. 12./ sz. Határozat 

 
  Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz árajánlatok kérése. 
     TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 
  
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
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TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 azonosító  számú, „Közösségi 
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért”  című 
projekt tárgyában induló  tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 
alábbi cégektől kér árajánlatot: 

 
.„Szervezeteknek, szociális intézményeknek szóló szakmai 
szolgáltatások biztosítása, valamint szociális és közösségi támogató 
szolgáltatások vásárlása” program megvalósítására 
 
- Alpok-Line Innovációs és Szolg. Kft. 9700 Szombathely, 

Vörösvár utca 10. 
- 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. 

7100 Szekszárd, Vasvári P. u. 32/A. 
- Virtual Tour Kft. 3525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27 

 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

- TIOP-3.5.1-10/2010-0002 azonosító számú „Életet az éveknek – térségi 
szociális szolgáltatási és gondozóházi fejlesztés a Felső –Bódva völgyben” c. 
pályázathoz kapcsolódó építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési 
döntés 

Szaniszló János polgármester 

Az előterjesztést a képviselőtestület tagjai írásban megkapták. Az írásos anyag 
tartalmazza a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők felsorolását, ajánlatuk alapján 
milyen eredményt értek el és végül a Közbeszerzési Bizottság véleményét, javaslatát 
a nyertes ajánlattevőre vonatkozólag. 

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a szociális szolgáltatási és gondozóház 
építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési döntésének előterjesztett formában 
történő elfogadását. 

 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

 
 
 
23/ÖT. 2012. /III. 12./ sz. Határozat 
  
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TIOP-3.5.1-
10/1-2010-0002. azonosító projektjéhez kapcsolódó „Szociális 
Szolgáltató Központ építése” tárgyban lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárás során az alábbi döntéseket hozza: 
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I. Eljárási döntések 
 
Szendrő Város Önkormányzatának képviselő testülete megállapítja, 
hogy: 
 

1. a Bódva-Ép Kft. érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az 
Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban 
foglaltakra – alkalmas a szerződés teljesítésére. 
  

2. az Ornament 2000 Kft. érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az 
Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban 
foglaltakra – alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 

II. Érdemi döntésre vonatkozó javaslatok: 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, 
hogy az Ajánlatkérő számára összességében a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot a Bódva-Ép Kft. adta. 
 
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének az Bódva-ÉP 
Kft.-t hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során  
összességében a legelőnyösebb ajánlatot adta. 

 
 

  Felelős:   polgármester 
  Határidő: 3 nap 

      

- Medicopter Alapítvány támogatása 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti a testülettel a Medicopter Alapítvány /Budapest V. Petőfi út 7./ kérelmét, 
melyben, működésükhöz kérnek anyagi támogatást, melyet eszközbeszerzésre 
fordítanának. 
Javasolja a testületnek, hogy 10.000 Ft-tal támogassa az alapítványt.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza az alábbi határozatot: 

 
 
 
24/ÖT. 2012. /III. 12./ számú Határozata 

 
  Tárgy:  Medicopter Alapítvány  támogatása.  
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Medicopter Alapítvány /Budapest V. Petőfi út 7./ működését  
10.000 Ft-al, azaz  Tízezer forinttal támogatja.  
 
A támogatás átutalásának, felhasználásának és elszámolásának 
feltételeit támogatási szerződésben kell rögzíteni. 
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A támogatást a f. évi pénzügyi tervben a működési célra átadott 
pénzeszközök terhére kell elszámolni.  

 
Felelős:    polgármester 
Határidő:  30 nap 

 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

 

A költségvetés tárgyalása kapcsán égető problémaként merült fel a szendrői orvosi 
ügyeleti autó müszaki állapota. A GAMESZ tájékoztatása szerint az autó 2-3 
hónapon belül leáll.  A pénzügyi bizottság véleménye az, hogy Szendrő város 
önerőből ne vásároljon új ügyeleti autót, hanem keressék meg a többcélú kistérségi 
társulást és levélben kérjék a segítségét. Még akkor is, hogyha a kistérségi társulás 
jövője bizonytalan. A véleménye az, hogy ügyelet lesz, azt működtetni kell. 

Le kell írni a levélben, hogy az autó 700 ezer kilométert futott, bármikor leállhat, saját 
forrásból pótolni nem tudja az önkormányzat, csereautót Szendrő nem tud 
biztosítani, keressenek megoldást. 

Szaniszló János polgármester 
 
Ügyelet biztosan lesz, csak elképzelhető, hogy közvetlenül az ellátási területhez 
tartozó településekkel kell majd társulni és az OEP finanszírozással nem fedezett 
költségeket közvetlenül a településektől kell majd beszedni. Ez a forma pedig már 
korábban sem működött, hiszen ismert, hogy milyen tartozásokat halmoztak fel 
Szendrővel szemben a környező települések. 
A másik lehetőség az, hogy vállalkozásba adják az ügyelet működtetését. 
Jelenleg a kistérségnél sem lát szabad forrást egy új ügyeleti autó vásárlásához,de 
egyetért a javaslattal. 
Keressék meg levélben a Társulási Tanácsot a problémával, talán lehet megoldást 
találni.  
 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A továbbiakban olyan ügyekben kell dönteniük, melyeket zárt ülésen kell tárgyalni. 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.  
 
Ezt követően a polgármester a nyilvános ülést bezárta.  
 
 

 
A jegyző távollétében: 

 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
 polgármester         aljegyző 


