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Az ülés helye:  Közösségi Ház Díszterme 
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Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 

dr. Istenes Ibolya aljegyző 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális  Szolgáltató Központ vezetője 
Liptákné Spisák Beáta Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője 
Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 
Kovácsné Kurucsó Ilona SZAMI igazgatója 
Rescsánszki Béláné óvodavezető 
Beri Csaba  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./  Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásáról 

 
Előadó:  Kisidáné Gríger Ildikó intézményvezető 
 

   
2./ Tájékoztató a város verseny és tömegsportjának helyzetéről 

 
    Előadó:  Tomorszki István SE elnöke 
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3./ Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 
    Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
4./ Éves közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
    Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

5. /  Ind í tván yok ,  javas l a tok   

 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 
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1.  N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület az 1. napirend keretében a Szociális Szolgáltató Központ és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2011. évi munkájáról  
szóló  beszámolót tárgyalja.  

 
Kisidáné Gríger Ildikó Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
Szóbeli kiegészítésében az alábbiak szerint tájékoztatja a testületet:  
 
A többi intézményvezető kollégájához hasonlóan elmondhatja, hogy nehéz 
helyzetben vannak, hiszen a szociális szféra is átalakulás előtt áll, mely már 
rányomta a bélyegét a tavalyi év munkájára is. Úgy gondolja, hogy egy intézmény 
munkájának eredményességét megítélni csupán számadatokból elég nehéz, ezért 
fontos, hogy a közvélemény és saját tapasztalataik is benne legyenek saját munkájuk 
értékelésében. Ez a három pillér tükrözheti legjobban intézménye munkájában az 
értéket. A beszámolóban szereplő adatok tényadatok, változtatni azokon nem lehet, 
látszik, hogy amilyen az ország helyzete is, Szendrő sem kivétel ez alól.  
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szociális területet kirakták a piacra. Tehát 
egy régóta működő szociális intézmény - nem megfelelő tárgyi és személyi 
feltételekkel- eleve hátránnyal indul el a többi piaci szereplőhöz képest, így nem is 
várható tőle ugyanolyan eredmény.  
 
H o z z á s z ó l á s o k   
 
Jósvay István Humánpolitikai Bizottság tagja 
 
A Humánpolitikai Bizottság elnökének távollétében ismerteti a bizottság véleményét a 
beszámolóval kapcsolatosan. Az összefoglalt vélemény szerint a Szociális 
Szolgáltató Központ feladatellátásról szóló beszámoló megalapozott munka, mely jól 
mutatja az intézmény dolgozóinak 2011. év folyamán végzett tevékenységét. A 
bizottság úgy látja, hogy a jelenlegi szociális helyzetben, a lakossági összetételt is 
figyelembe véve, valamint – egy országos szinten is - hátrányos helyzetű térségben 
olyan munkát végez az intézmény, mely kiemelkedőnek mondható. Másképpen 
fogalmazva: ha az intézmény csak papíron működne jól, akkor Szendrő város 
szociális helyzete sokkal rosszabb lenne. Mindezek alapján a Humánpolitikai 
Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a Képviselőtestületnek. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Egyetért az intézmény vezetőjének szóbeli kiegészítésével, hiszen az egész 
közigazgatás és az összes intézményrendszer átalakulás előtt áll. Ezen belül is a 
szociális terület különleges bánásmódban részesül. Azon túl, hogy 2013-tól teljesen 
át fog alakulni elsősorban a szociális igazgatás rendszere - melynek az elővetített 
árnyéka már most is érezhető néhány intézkedésben -  piacgazdasági szereplők is  a 
valósághoz tartoznak. Megjelenésük valamilyen módon érthető, hiszen az állam 
megpróbálja a saját maga feladatellátását más szereplők bevonásával megoldani, 
csak az nem érthető, hogy olyan szervezetekkel szemben teszi mindezt, melyek 
évek óta,  profi módon, megfelelő szakemberi háttérrel végzik a szociális ellátást. Ez 
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utóbbi  rendszernek a finanszírozását gyakorlatilag a háttérbe szorítja, és egy 
valamikori - konkrétan 1995-ös  - megállapodás fényében megszületett döntés 
értelmében más szervezeteket előnyben részesít oly módon, hogy a 
finanszírozásukat majdnem duplán biztosítja. Ez kissé érthetetlen számukra.  
2006. évtől vannak próbálkozások bizonyos – nem környékbeli - egyházak részéről 
is, sőt az utóbbi három évben már a történelmi egyházak is igyekszenek 
bekapcsolódni a szociális ellátás bizonyos területeibe és ennek előnyeit kihasználni. 
Ezt nem szemrehányásképpen említi, hiszen adott esetben egy térségnek vagy egy 
településnek ezzel a szociális ellátások szolgáltatási színvonala nő. A vállalt 
feladatellátást minden szervezet köteles megfelelően elvégezni, de összességében 
az önkormányzati intézmény ugyanazért a munkáért fele annyi pénzt kap. Továbbá 
azt is el kell mondani, hogy ezek a piacgazdasági szereplők a szociális terület azon 
részén tevékenykednek, mely úgymond kényelmes és nincs sok baj vele, kevesebb 
személyi, anyagi és technikai feltétel szükséges. A gyermekjóléti és családgondozási 
terület bizonyos részét nem igazán vállalják fel. Tehát a piaci szereplők azt végzik el, 
amit megéri, az önkormányzatnak pedig kötelező feladata a teljes szociális terület 
ellátása. 
A szociális szolgáltató központ rentabilitását befolyásolja a gondozóház fenntartási 
kötelezettsége, ami abból a szempontból jó, hogy a településen és környéken élő 
rászorulóknak segítséget nyújt, munkalehetőséget ad, ugyanakkor tudni kell azt is, 
hogy a város jelentős mértékben finanszírozza az intézményt.  Ez minden egyes 
beszámolónál, és költségvetés tárgyalásánál felmerül, de egyelőre nem tudnak ezen 
változtatni, hacsak másfajta működtetésben nem gondolkodnak, azaz a működtetést 
át nem veszi más szervezet. Erre nem lát sok esélyt, mivel 15 főt ellátó intézményről 
van szó és az kevés férőhely szempontjából. Korábban felvetődött, hogy az 
intézmény bővítését BM pályázat 100 százalékos támogatás keretében meg tudnák 
valósítani. Ennek kapcsán építési terveket már el is kezdték készíteni. De nyilván 
nem ez a legfontosabb része, hiszen magát a működtetést kell biztosítani, a 
fejlesztés a következő lépés lehet csak. Úgy gondolja, hogy eljött annak az ideje, 
hogy kezdjenek el intenzíven foglalkozni ezzel a kérdéssel. 
 
A szociálisterület többi részével kapcsolatosan elmondja, hogy valóban nehéz 
számokból megítélni az elvégzett munkát és a mindenkori vélemények figyelembe 
vétele szükségeltetik. Azonban azt is tudni kell, hogy sokszor egy-két sértett ember 
véleménye lehet túlzottan negatív is. Meglátása szerint, nem a szándékosan rossz 
munkavégzés, hanem az esetleges leterheltség, ellátottak nagy létszáma okozhat 
feszültséget. A jövővel kapcsolatosan biztosat mondani nem lehet, valószínű, hogy a 
helyi szociális ellátás helyben marad, ugyanakkor a kormányzat jelenleg adatokat 
gyűjt az ellátottak számáról, az ellátást fajtájáról és annak pénzbeli mértékéről, a 
feladatok ellátásáról az esetleges átfedésekről. Úgy gondolja, hogy ez is a 2013-ban 
kezdődő új rendszernek az előszele, finanszírozási szempontból mérik fel a szociális 
területet. 
 
Az intézménnyel kapcsolatosan látni kell, hogy jelentősen alulfinanszírozott, de az  
önkormányzat a jövőben is igyekszik különböző szociális területtel foglalkozó 
pályázatok benyújtásával támogatni és ilyen módon pluszt nyújtani számukra. 
Jelenleg úgy látszik, hogy erre lesz is lehetőség az elkövetkezendő másfél évben. 
Azonban fontos megjegyezni, hogy elsősorban nem anyagi jellegű támogatást kell 
ettől várni, inkább esélyt a felzárkóztatásra, képzésre, foglalkoztatásra. A pályázatok 
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megvalósításából a szociális szolgáltatónak is ki kell vennie a részét, hiszen 
leginkább ők rendelkeznek a megfelelően képzett szakember gárdával ezen 
pályázatok megvalósításához.  
Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosokat, hogy az új szociális szolgáltató 
központ építésével kapcsolatos ingatlan kérdés megoldódott, az építési beruházásra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az építkezés várhatóan  
nyáron elkezdődik, a befejezés ideje a szerződéskötések függvénye, de véleménye 
szerint 2013. tavaszára az épület beköltözhető állapotban lesz. 
 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Aki emberekkel valaha is foglalkozott, az tudja, hogy ez nem egyszerű feladat, 
főképp, ha ezek az emberek betegek, rászorulók, problémával küszködők, illetve 
időskorúak. Ha valaki végigolvassa a beszámolót, láthatja, hogy a napi teljes értékű 
munka mellett ott van az a jelentős adminisztráció, mely sajnos a magyar 
társadalomra jellemző. Bár a számokból nem lehet teljesen megítélni a végzett 
munkát, mégis az egyes tételek közül kiemeli kettőt, hogy a lakosság számára is 
érzékeltesse a tényeket. Az egyik a nyári gyermekétkeztetés, melynek keretén belül 
305 családból 650 gyerek kapott 13 millió forint értékű élelmiszert.  Megemlíti még a 
szociális étkeztetést, ahol évente 10.700 adag ebédet a gondozónők szállítanak ki 
gyalog, vagy kerékpárral. Tehát a napi adminisztratív és szakmai munkájuk mellett 
jelentős fizikális munkát is végeznek.  
 
Minden egyes dolgozót köszönet illet, azért a munkáért, melyet végeznek nem sok 
fizetésért, adott közegben és ahol sokszor negatív kritikák érik őket.  
Valamennyiüknek kíván a továbbiakhoz sok sikert, erőt és kitartást! A 
képviselőtestület számára a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Jósvay István testület tagja 
 
A beszámolóval kapcsolatosan szóba került, hogy nem egyelőek a feltételek 
bizonyos szociális szolgáltatások állami finanszírozása tekintetében. Valóban 
problémának látja ezt a törvény által engedett lehetőséget. Viszont sem 
képviselőtestületi tagként, sem szendrői lakosként nem látja hátrányos dolognak, ha 
egyes szociális feladat ellátásába az egyház is bekapcsolódik, főleg olyan területen, 
ahol igazából nagy kárt az önkormányzatnak sem okoz ezzel. Konkrétan a 
beszámoló 8. oldalán olvasható, hogy 2011. évben 68 főt láttak el házi 
segítségnyújtás keretében, amely 18 fővel több az előző évhez képest. Ez a szám 18 
fővel több, mint az előző évi - ekkor még az egyházi szolgáltatás sem működött. 
Tehát látható, hogy az önkormányzat is úgy tudja a szolgáltatást növelni, hogy 
bekapcsolódott mellette az egyház is. Ennek eredményeképpen több lakost képesek 
ellátni, mint korábban. Az a tény hogy nem egyenlő finanszírozási feltételek mellett 
végzi az önkormányzat és az egyház ugyanazt a tevékenységet, valóban rossz 
dolog. Azonban úgy gondolja, hogy a Szendrőben élők javára válik, hogy ezzel a 
lehetőséggel a Szendrői Református Egyházközség él és munkahelyeket teremt, 
főként mert kihasználhatta volna más – esetleg nem szendrői - szervezet is. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Egyetért és örül neki, hogy a református egyház is bekapcsolódhat ebbe az 
ellátásba, hiszen annyival több lakos kap lehetőséget, hogy segítséget kapjon, nem 
beszélve a munkahelyteremtésről. A fő probléma az, hogy az önkormányzatok – 
nemcsak a szendrői- alulfinanszírozottak ebben a kérdésben és ez igazságtalan. 
Végül megköszöni az elmúlt évben végzett munkát az intézmény dolgozóinak. A 
végzett munka valamint ez elhangzottak alapján elfogadásra javasolja a Szociális 
Szolgáltató Központ feladatellátásáról szóló beszámolót a képviselőtestület számára. 
 

29/ÖT. 2012.  /III. 28./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2011. évi munkájáról  szóló      
beszámoló. 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

a Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 2011. évi munkájáról  szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja. 
Képviselőtestület az intézményi beszámolóval egyidőben megtárgyalta 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról előterjesztett 
beszámolót, illetve ezek helyzetére vonatkozó átfogó értékelést és azt 
elfogadja.  

 
Felelős:    aljegyző, intézményvezető 
Határidő: Borsod – Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala :  május 31.  

 
2./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében a sportegyesület munkáját tárgyalja.  
 
Tomorszki István SE elnöke 

Ahhoz, hogy sportról illetve tömegsportról beszéljenek, érdemes visszatekinteni a 
múltba. Szendrőben 92 éve működik szervezett formában sportegyesület.  1923-ban  
alakult a Szendrői Torna Egyesület, melynek fő tevékenysége a labdarúgás volt. A 
második világháború ezt megszakította, azt követően szendrői Vörös Meteor 
Egyesület néven, majd 1963-tól szendrői MEDOSZ néven működött tovább a 
sportélet, ez utóbbinak már négy szakosztálya volt – a labdarúgás mellett magas 
színvonalon folyt a kézilabdázás, valamint a sakk és asztalitenisz. A rendszerváltás 
után 1996-ban alakult meg a Szendrő Városi Sport Egyesület labdarúgás, sakk, 
asztalitenisz, rallye, majd 2004-ben természetjáró szakosztály. A rallye sajnos 
néhány év múlva megszűnt, és 2006-ban alakult meg a mai Szendrői Városi Sport és 
Szabadidőklub Egyesület. Jelenleg a sportegyesületnek négy szakosztálya működik. 
A labdarúgó szakosztály eredményei közé sorolható a tavalyi évben elért megyei 
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másodosztály 5. helye. Ez nagy lendületet adott és jelenleg vezetik a tabellát. A 
legnagyobb létszámot mozgatja meg a valamilyen szinten tömeg- és versenysportot 
is ötvöző természetjáró szakosztály. Ennek a szakosztálynak a munkájának  
leglátványosabb rendezvénye a Vitézlő túra, mely ezer fölötti létszámot mozgat meg. 
Ezen kívül más területeken – túraútvonalak festése, műemlékek megóvása, 
pályázatokban való részvétel - is rendkívül aktívak. A sakkszakosztály jelenleg 
megyei első osztályú szinten van. A tavalyi évben második helyen végeztek 
holtversenyben a kazincbarcikai sakkszakosztállyal, mely nagyon jó eredménynek 
számít. Negyedik szakosztály, mely kifejezetten a szabadidős tevékenységet és az 
egészségmegőrzést szolgálja, az asztalitenisz. Az egyesület bevételeivel 
kapcsolatosan elmondja, hogy legnagyobb támogatója és szponzora még mindig 
Szendrő Város Önkormányzata. Mindezt megköszöni mind az önkormányzatnak, 
mind a GAMESZ –nak és az Általános Iskolának, hogy különböző szolgáltatásokkal 
támogatja a működést. A bevételek másik forrása a pályázatokból befolyó 
támogatások. Pályázatok benyújtásában, tevékenységüknél fogva azok 
igénybevételében a természetjáró szakosztály jár élen. 2011. év végétől lehetőség 
adódik a társasági adó befizetése folytán a kiemelt csapatsportágak támogatására, 
melyet igyekeztek is kihasználni és az ebből befolyt támogatást utánpótlás nevelésre, 
valamint eszközfejlesztésre fordították. Jelenleg is folyamatban van pályázat 
sportlétesítmények fejlesztésére, mely az egész város sportélete szempontjából 
lényeges beruházás lesz.  

Az elmúlt évben próbáltak lehetőséget adni más szervezeteknek is a belépésre, 
annál is inkább, hogy sportegyesület tagjaként lehetőségük legyen pályázatokat 
benyújtani. Ennek eredményeként a sportegyesület bővült a mozgásművészeti 
valamint a néptánccsoport szakosztályokkal.  

Végül szeretné megköszönni a szakosztályvezetők munkáját, akik minden 
ellenszolgáltatás nélkül áldozzák fel szabadidejüket és sokszor saját anyagi 
erőforrásaikat is arra, hogy ilyen fajta sport- és szabadidős tevékenységet 
végezzenek. Kéri, hogy a továbbiakban is ilyen intenzitással vegyenek részt Szendrő 
város sportéletében és szabadidős tevékenységének szervezésében.  

H o z z á s z ó l á s o k 

Jósvay István Humánpolitikai Bizottság tagja 
 
A Humánpolitikai Bizottság elnökének távollétében ismerteti a bizottság 
sportegyesület 2011. évi tájékoztatójával kapcsolatos véleményét. A beszámolóban 
szereplő eredmények alapján az a vélemény alakult ki a bizottság tagjai között, hogy 
a sportélet jól működik Szendrőben, hiszen valamennyi szakosztály esetében 
előrelépések láthatók akár verseny-, akár fejlődési szinten. Kiemeli a labdarúgó 
szakosztály eredményeit. A bizottság véleménye szerint, az önkormányzatnak 
továbbra is támogatnia kell a szakosztályt, hogy megvalósulhasson egy évtizedes 
álom, és bekerüljenek a megyei első osztályba. A bizottság szintén pozitívnak találja 
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a természetjáró szakosztály tevékenységét, kiemelték, hogy nemcsak gyalogtúrák 
szervezésében, hanem pályázatokban, senior programokban, kistérségi 
sportprogramokban aktívan részt vesznek. Mindezek valamint a többi szakosztály 
tevékenysége alapján a Humánpolitikai Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja 
a képviselőtestület számára. 

Szaniszló János polgármester 

Azoknak az embereknek, akik a sport területén önként, időnként azonban a 
megfogalmazott negatív kritikák miatt keserű szájízzel nap, mint nap, vagy 
hétvégéről hétvégére biztosítják, szervezik azt, ami másoknak a szórakozását jelenti, 
mindenképpen meg kell köszönni. Munkájukban megmutatkozik az önzetlenség és 
sport iránti elkötelezettség. Köszönet illeti Alpolgármester urat is, aki összefogja 
ezeket a tevékenységeket a Sport és Szabadidőklub Egyesület elnökeként. A 
városnak hozzá kell tennie azokat a lehetőségeket, melyeket biztosítani tud, hogy 
továbbra is jól működjön az egyesület. Több lehetőséget kihasználva az 
önkormányzat is igyekszik támogatni a sportéletet.  Ilyen egyik lehetőséget 
megragadva sikerül a közeljövőben a labdarúgó pálya melletti sportöltöző felújítását 
kb. 10 millió forintos beruházással megvalósítani.  Az uszoda és sportcsarnok 
felújítására szintén ebben az évben kerül sor mintegy 23 millió forint értékben. Tehát 
az önkormányzat ilyen jellegű segítséget tud - és köteles is egyébként - nyújtani a 
sportélet támogatására. Éppen versenysportok tekintetében, központi támogatások 
révén, jelentős anyagi lehetőségekhez juthat Szendrő is a már említett társasági adó 
befizetéséből adódóan. Ennek lényege, hogy a társasági adó fizetésére kötelezettek 
befizethetik adójukat Szendrő Városi Sport és Szabadidőklub Egyesület részére is és 
ezért még adókedvezményben is részesülnek. Terveik, hogy minél több szervezetet 
nyerjenek meg ennek érdekében és az összegyűlt forrásból fejlesztéseket tudjanak 
megvalósítani.  

Ismételten megköszöni a Sport és Szabadidőklub Egyesületben tevékenykedők 
munkáját és kíván sok kitartást erre az évre is. Javasolja a Szendrő Városi Sport és 
Szabadidőklub Egyesület 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását a 
képviselőtestület számára. 

Képviselőtestület  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat nélkül 
meghozza a következő határozatot: 

 
 
  30 /ÖT. 2012.  /III. 28./ sz. Határozat 
 
  Tárgy:  Városi sportegyesület tevékenységének értékelése.  
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
  a város verseny és tömegsportjának helyzetéről szóló  
  tájékoztatót megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadja.  
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3./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 3. napirend keretében a Közbeszerzési Szabályzat módosítását 
tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 

A közbeszerzési szabályzat módosításának tervezetét a képviselőtestület tagjai 
előzőleg írásban megkapták, a módosításra jogszabályi változás miatt van szükség.  
 
A közbeszerzési szabályzat célja, hogy rögzítse az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 
személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási 
rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős 
személyeket illetőleg testületeket. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó, - a 
közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 
beruházás, építési koncesszió, valamint szoláltatás és szolgáltatási koncesszió 
megrendelésére, ahol az Önkormányzat valamint a Polgármesteri Hivatal 
ajánlatkérőként és a közbeszerzés értéke s közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy 
meghaladja a közbeszerzési értékhatározat. Ezeken felül a szabályzat hatálya 
szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az 
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal a közbeszerzés szabályait önkéntesen 
alkalmazza. 
Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

A Bizottság javasolja a Közbeszerzési Szabályzat előterjesztett formában történő 
elfogadását, tekintettel arra, hogy a tervezet a közbeszerzési törvény változásaival 
lett összhangba hozva.  
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
  31/ÖT. 2012. /III. 28./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  Közbeszerzési 
szabályzatát elfogadja.  
 
A Közbeszerzési szabályzat e határozat mellékletét képezi. 
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4./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a 4. napirend keretében a 2012. évi közbeszerzési  tervet tárgyalja.   
 
Szaniszló János polgármester 
 
A közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, valamint az 
elfogadott Közbeszerzési szabályzat értelmében a jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok figyelembevételével minden év március 31. napjáig az 
önkormányzatnak éves közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről.  
A közbeszerzési tervből gyakorlatilag  kiderül, hogy mely pályázatokhoz szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatása.   

A közbeszerzési tervet a jegyző készíti elő és a képviselőtestület hagyja jóvá.  
Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

Amint az írásban megkapott előterjesztés is tartalmazza, gyakorlatilag a beruházások 
illetve eszközbeszerzések szerepelnek benne, melyekkel találkoztak már a 
költségvetési készítése során is. A közbeszerzési terv a közbeszerzési kiírások 
időpontjait tartalmazza, mely egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt a 
közbeszerzésekkel foglalkozók munkáját könnyíti meg. Mindezek alapján a Bizottság 
javasolja a közbeszerzési terv előterjesztett formában történő elfogadását a 
képviselőtestület számára. 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
 

32/ÖT. 2012. /III. 28./ sz. Határozat 
 

Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 

Szendrő Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az elfogadott Közbeszerzési 
szabályzat alapján az önkormányzat 2012. évi összevont 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Határidő: 8 nap 
Felelős:   Polgármester 
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I n d í t v á n y o k ,  j a v a s l a t o k   
 

- Sportfejlesztési koncepció elfogadása 
 

Szaniszló János polgármester 
 
A képviselőtestület tagjai a sportfejlesztési koncepcióval kapcsolatos tervezetet 
előzetesen írásban megkapták, annak tartalmát megismerhették. Kiegészítésként 
elmondja, hogy az önkormányzatok részére ajánlott a koncepció elkészítése, hiszen 
sportfejlesztésekre vonatkozó pályázatok benyújtását teszi lehetővé, illetve bizonyos 
pályázati kiírások megkövetelik annak meglétét.  
Továbbá jelzi, hogy a sportkoncepcióról szóló döntés meghozatalakor szükséges az 
önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek 
teljesítésére, valamint a költségvetésből a sportra fordítható összeg meghatározása.  
 
Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.  

 
H o z z á s z ó l á s o k 

Jósvay István Humánpolitikai Bizottság tagja 
 
A Sportfejlesztési koncepciót áttanulmányozta a Bizottság, annak tartalmával 
egyetért és javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra. Mindössze annyi 
kiegészítést tenne, hogy a koncepcióban bizottságuk elnevezéseként Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság elnevezést kérik javítani Humánpolitikai 
bizottságra. 

Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a sportfejlesztési koncepciót az elhangzott javítással történő elfogadását a 
képviselőtestület számára. 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

33/ÖT.2012./III.28./ számú Határozat 
 
Tárgy: Szendrő város sportfejlesztési koncepciójának jóváhagyása 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a város  
sportfejlesztési koncepcióját a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§  
(1) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztett formában jóváhagyja. 

 
Határidő: 2012.április 2. 
Felelős: polgármester 
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  

 

34/ÖT.2012./III.28./ számú Határozat 

Tárgy: Szendrő város sporttevékenységgel kapcsolatos feladatainak és 
kötelezettségeinek, valamint a költségvetésből a sportra fordítható 
összeg meghatározása. 

Szendrő Város Önkormányzat sportfeladatait a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény  és az önkormányzat sportfejlesztési  koncepciója tartalmazza. 

A kötelező feladatokon túl az önkormányzat az alábbi feladatokat vállalja: 

a) együttműködés a helyi sportszervezetekkel,  

b) sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése, 

c) az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlás 

feltételeinek biztosítása 

d) az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 

feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához 

szükséges feltételek biztosítása 

e) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése 

f) A gyermek, ifjúsági sport, tömegsport rendezvényeinek támogatása. A 

sporttal foglalkozó általános iskola, óvoda és helyi rendezvények, 

bajnokságok támogatása. 

g) Önszerveződő sportegyesület pályázati úton való támogatása 

 

Szendrő Város Önkormányzata az e határozatban meghatározott 
sportfeladatainak megvalósítása érdekében: 

- az éves költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges 
pénzeszközöket, 
- együttműködik a sporttal foglalkozó helyi nevelési-oktatási 
intézményekkel, sporttevékenységet folytató, sportszervező egyesülettel, 
szakosztályokkal, sporthoz közelálló magánszemélyekkel és 
támogatókkal. 
 
Határidő: 2012.április 2. 
Felelős: polgármester 
 



13 

 

- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. pályázat 
benyújtása  
 

Szaniszló János polgármester 
 
A4/2012. (III.1.) BM rendelet által biztosított pályázati lehetőség keretén belül iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, valósítható meg. A támogatás elnyerése 
esetén a Marx téri sportpálya mögött már bekerített kisebb pálya felújítása, műfüves, 
multifunkciós sportpálya létrehozása, valamint mozgáskorlátozottak számára is 
igénybe vehető vizesblokk és parkoló kialakítása valósulhatna meg.  
Részletesen ismerteti a tárgyban készült előterjesztést. 

Kéri a képviselőtestület véleményét a pályázat megvalósításáról. 

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 az Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás c. pályázat benyújtására irányuló határozati javaslatot, és egyetért annak 
céljaival illetve a pályázat benyújtásával. 

Szaniszló János polgármester 
 
Kéri a pályázat benyújtásának támogatását és az erről szóló határozati javaslat 
előterjesztett formában történő elfogadását. 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
35/ÖT.2012./III.28./ számú Határozat 
 
Tárgy: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás c. 

pályázat benyújtása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a 4/2012. (III. 
1.) BM rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
Pályázat címe: „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás”. 
Pályázat költségvetése: 17.367.039 forint 
Támogatási igény: 15.630.335 forint 
Szükséges önerő: 1.736.704 forint 
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2012. 
évi költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2012.április 2. 
Felelős: polgármester 
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- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása – térfigyelő 
rendszer kiépítése Szendrőben  

 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Szintén a  4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzatoknak lehetőségük 
nyílik - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására, melynek 
keretén belül térfigyelő rendszer kiépítését tervezi az önkormányzat.  

Részletesen ismerteti tárgyban készült előterjesztést. Kéri az ezzel kapcsolatos 
véleményeket, hozzászólásokat.  
 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

Térfigyelő kamera kialakítására vonatkozó pályázati lehetőséget a bizottság jónak 
tartja, még akkor is ha 1 millió forint önerőt igényel. Továbbá javasolja a bizottság a 
térfigyelő-rendszer kialakítása során - különös tekintettel a kilátóépítéshez 
kapcsolódóan - térfigyelő kamera kihelyezését a belvárosi frekventált helyek mellett a 
várdombra is az esetleges lopások, rongálások elkerülése érdekében.  

Szaniszló János polgármester 
 
Véleménye szerint nincs akadálya a várdomb bekapcsolásának a térfigyelő-
rendszerbe, hiszen más irányból érkező kéréseket is igyekeznek belefoglalni a 
pályázatba. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Rendőrség kifejezetten kérte a Főtér 
illetve a 27 út forgalomellenőrzését, mert az a gyakorlat, hogy a bűnözők jelentős 
része ilyen térfigyelő-rendszereken való áthaladáskor bukik le. Tehát több 
szempontból is hasznos lehet  a jövőben. 

Az elhangzott kiegészítéssel javasolja a képviselőtestületnek, hogy támogassák a 
pályázat benyújtását az előterjesztett formában. 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

36/ÖT.2012./III.28./ számú Határozat 
 
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete élni kíván a  
4/2012. (III. 1.) BM rendelet nyújtotta pályázati lehetőséggel. 
Pályázat címe:   Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések  

megvalósítása – térfigyelő rendszer kiépítése Szendrőben 
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Pályázat költségvetése:   9.994.367 forint 
Támogatási igény:   8.994.930 forint 
Szükséges önerő:      999. 437forint 
 
Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 
 2012. évi költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a  
polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2012.április 2. 
Felelős: polgármester 

 

- Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirõl szóló  5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján  pályázat benyújtása 

Tarjányi Sándor GAMESZ vezető 

Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl 
szóló  5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján  pályázati lehetőség nyílik a GAMESZ új 
telephelyéül szolgáló Borovszki úti üzemcsarnok hőszigetelésére, fűtési 
rendszerének -, villamoshálózatának kiépítésére, a csarnok bejáratainak 
térkövezésére és egy  faapríték-tüzelésű kazán beszerzésére.A pályázat 100%-os 
támogatottságú, önerőt nem igényel. 

Kéri a képviselőtestület támogatását a pályázat benyújtásához. 

H o z z á s z ó l á s o k 

Hudák József  Pénzügyi Városfejlesztési,  Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  
Bizottság Elnöke 

A Bizottság a pályázat benyújtásának ötletét előnyösnek, jónak találta, és úgy ítélte 
meg, hogy az épület korszerűsítése hosszú távon megoldást jelent a GAMESZ 
gépeinek biztonságos elhelyezésére illetve az intézmény igényeinek megfelelő 
használatra. A bizottság javasolja a pályázat benyújtásának támogatását. 

Szaniszló János polgármester 

A pályázat által nyújtott támogatás igénybevétele megoldást jelenthet a jelenleg 
szűkös körülmények között tárolt, GAMESZ által használt gépek, eszközök új 
telephelyen történő elhelyezésére. járműparkolást járműtárolás anyagi eszközök 
tárolására teszi lehetővé, vagyongazdálkodás is átláthatóbbá válik ezáltal, hiszen 
minden egy kézben fut majd össze. 

 Az elhangzottak alapján javasolja a képviselőtestületnek, hogy támogassák a 
pályázat benyújtását és kérjék fel a GAMESZ vezetőjét a pályázat elkészítésére.  

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
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37/ÖT.2012./III.28./ számú Határozat 

Tárgy: Pályázat az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló  5/2012. (III. 1.) BM 
rendelet alapján 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeirõl szóló  5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján. 

A pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem igényel. 

Képviselőtestület megbízza a GAMESZ vezetőjét a pályázat 
elkészítésével. 

Felelős: GAMESZ vezető 
Határidő: 2012. május 2. 
 

 

- „Közösségi Felzárkóztatás a mélyszegénységben  élők integrációjáért” 
TÁMOP-5.3.1.-09/2 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárási döntés 

Szaniszló János polgármester 

Emlékeztetőül elmondja a testületnek, hogy - előző ülésen hozott döntésük szerint - a 
TÁMOP 5.3.1.-09/2-2010-0039 azonosító számú, „Közösségi felzárkóztatás a 
mélyszegénységben élők integrációjáért” tárgyú projekthez három ajánlattételi 
felhívás került kiküldésre az alábbi témákban. 
 

1. „Családi életviteli támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a 
hátrányos helyzetűek számára” megvalósítására 

2. „Önellátási képességet fejlesztő program” 
3. „Szervezeteknek, szociális intézményeknek szóló szakmai szolgáltatások 

biztosítása, valamint szociális és közösségi támogató szolgáltatások 
vásárlása” 

Az ajánlattételi határidő elteltével – jelen testületi ülésen - a beérkezett ajánlatok 
elbírálása szükséges.  
A következőkben ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság által véleményezett 
ajánlatokat valamint döntésre vonatkozó javaslatukat.  
 
Kéri a beérkezett ajánlatok elbírálásának a Bíráló Bizottság javaslata szerinti 
elfogadását a három témában egyenként.  
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 

38/ÖT. 2012. /III. 28./ számú Határozata 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, 
„Szervezeteknek, szociális intézményeknek szóló szakmai 
szolgáltatások biztosítása, valamint szociális és közösségi támogató 
szolgáltatások vásárlása (TÁMOP- 5.1.3-09/2-2010-0039)” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálata 

Eljárási döntések 
- A Virtual Tour Online Kommunikációs és Médiaszolgáltató Kft. 5525 

Füzesgyarmat, Kossuth u. 27. ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- Az Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Vörösvár 

u. 10. ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A 4 Sales Systems Kft. 7100 Szekszárd, Vasvári u. 32/a. ajánlattevő 

ajánlata érvényes. 
Az eljárás eredményes. 
Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő: 
1. rész tekintetében: Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. 9700 

Szombathely, Vörösvár u. 10. 
2. rész tekintetében: Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. 9700 

Szombathely, Vörösvár u. 10. 
3. rész tekintetében: Alpok-Line Innovációs és Szolgáltató Kft. 9700 

Szombathely, Vörösvár u. 10.,  
mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 11 nap 
Felelős: polgármester 
 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
39/ÖT. 2012. /III. 28./ számú Határozata 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Családi 

életvitelt támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára (TÁMOP 
5.1.3-09/2-2010-0039)” ajánlatok bírálata 

 
Eljárási döntések 
- A IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 

17-21. I. em. ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 
- Az Intren Informatikai Kft. 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 
Az eljárás eredményes. 
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Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő: 
1. rész tekintetében: IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft. 
2. rész tekintetében: IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft., mert a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 11 nap 
Felelős:    polgármester 
 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot:  
 
40/ÖT. 2012. /III. 28./ számú Határozata 
 
Tárgy: Szendrő Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, „Önellátási 

képességet fejlesztő program (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039)” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági ülés, az 
ajánlatok bírálata 

Eljárási  döntések 
- A Salmon Group Hungary Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 17-21. I.  em. 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A Via D’oro Kft. 8236 Balatonfüred, Vajda János u. 33. ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 
- Az Expertum Hungary Kft. 8646 Balatonfenyves Kossuth u. 60./1. 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 
Az eljárás eredményes. 
Érdemi döntések 
A nyertes ajánlattevő:  
Expertum Hungary Kft. 8646 Balatonfenyves Kossuth u. 60./1., mert a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 11 nap 
Felelős:    polgármester 
 

- Kovács úti hídépítéssel kapcsolatos tájékoztatás 

Szaniszló János polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket valamint a Lakosságot, hogy a Kovács úti hídépítés 
megkezdődött. Előre láthatólag a következő héten kerülnek be azok hídelemek a 
mederbe, melyek az átfolyást biztosítják. Ezt követően megkezdődnek majd a híd 
feltöltési munkálatai. Előreláthatólag kb. három hét múlva már valamilyen szintű 
forgalmat már engedni fognak. A tervezett április végi befejezés valószínűleg tartható 
lesz. Addig is a gyalogos forgalom számára a strand területét jelölték meg, míg a 
járműforgalom érthető módon a Nagyállomás út irányából lehetséges. Mindehhez 
kéri a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét. 
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- Gát utca – Kossuth utca közötti szakaszon kerülő út kialakítása  

Jósvay István testület tagja 

Előző testületi ülések valamelyikén szóba került, hogy a Gát u. és a Kossuth u. felől 
kövezés történhet, hogy kerülő útként lehessen használni azt a szakaszt. Bár a 
hídépítés valószínűleg április végén befejeződik majd, de a későbbiekre gondolva, 
akár mezőgazdasági gépek, és egyéb járművek közlekedése szempontjából hasznos 
lenne egy ilyen kerülőút megléte. Kérdése, hogy sor kerülhet az említett szakasz 
lekövezésére.  

Szaniszló János polgármester  

Az út kövezésének akadálya nem lenne, azonban éppen a Gát utca lakói 
nehezményeztek néhány intézkedést éppen a hídépítéssel kapcsolatosan. Tehát 
felmérik majd a bekötő út szükségességét, de hangsúlyozza, hogy az utca lakóinak 
véleménye erről más. 

Tomorszki István alpolgármester 

Ezzel kapcsolatosan felmerülhet, hogy az útszakasz kinek a tulajdonában van. 
Korábban volt már azon a területen ebből gond.  

Hudák József testület tagja 

Véleménye szerint a kijelölt út biztonságosabb, fennáll a veszélye, hogy ha valakinek 
esetleg kár éri a járművét a köves úton, az önkormányzathoz fog fordulni 
kártérítésért. Tehát nem látja értelmét ideiglenes utak kijelölésének. A jelenleg 
elkerülésre kijelölt Nagyállomás út biztonságosabb. 

A képviselőtestület a felsorolt indokok miatt a javaslatot elvetette. 

 
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 

 


