
Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 
 
     J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. április 16-i  
 rendkívüli 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,  Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
Távolmaradását bejelenetette: Jósvay István 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 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./  Tervezési program jóváhagyása 

 
Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

   
2./ Közbeszerzési eljárás megindítása 
 
    Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
3./ Ind í tványok ,  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 „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
középületek építészeti arculat és energetikai racionalizálás tervezése” című, az 
1201/2010.(X.5.) számú Kormányhatározat alapján benyújtott pályázat  keretében 
elkészült tervezési program jóváhagyását tárgyalja..  

 
Szaniszló János polgármester 
 
A 2012. március 12-i ülésén tájékoztatta a képviselőtestület arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be az 1201/2010.(X.5.) számú Kormányhatározat 
alapján. A pályázat célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településeken az 
önkormányzatok tulajdonában lévő, kötelező önkormányzati feladat ellátását 
szolgáló, árvízkárt szenvedett közintézmények felújítása, építészeti arculatának 
megteremtés e és energiafelhasználásuk racionalizálása volt. A  megkötendő 
Támogatási Szerződés az engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozik. 
 
A Katasztrófavédelem Országos Főparancsnokságának értesítése alapján Szendrő 
Város Önkormányzat támogatásban részesült, a Főigazgatóság megbízásából  a 
Kvadrum Építész Kft. elkészítette az Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak 
Átmeneti Gondozóházának tervezési programját, mely jelen jegyzőkönyv 1.sz. 
mellékletét képezi. 

Javasolja a tervezési program előterjesztett formábyn történő jóváhagyását. 

Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül  meghozza a következő határozatot:  
 

42/ÖT.2012./IV.16./ számú Határozat 
 

Tárgy: „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középületek építészeti  
arculat és energetikai racionalizálás tervezése” c. pályázat keretében 
elkészült tervezési program jóváhagyása 

 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1201/2010.(X.5.) 
 számú Kormányhatározat alapján a  

Kvadrum Építész Kft.  
által elkészített tervezési programot jóváhagyja. 

 
Tervezési program a határozat 1.sz. mellékletét képezi.  
 

 
Határidő: 2012.április 23. 
Felelős: polgármester 
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Szaniszló János polgármester 
 
A fenti pályázathoz kapcsolódóan kéri, hogy a képviselőtestület bízza meg a 
pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírásával.  
Természetesen szem előtt tartja a képviselőtestület azon álláspontját, hogy a 
támogatási szerződés tartalmazza azt a kitételt, hogy a felújítandó közintézmény 
jelen funkciójában történő üzemeltetése magában foglalja annak lehetőségét, hogy 
az önkormányzat az intézmény működtetését más szervezetnek átadja. 
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül  meghozza a következő határozatot:  
 

43/ÖT.2012./IV.16./ számú Határozat 
 

Tárgy: „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középületek építészeti  
arculat és energetikai racionalizálás tervezése” c. pályázat  

 
 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1201/2010.(X.5.) 
 számú Kormányhatározat alapján pályázatot nyújtott be az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza  /3752 Szendrő, Béke u.1. hrsz.: 
760/ szám alatti intézmény felújítási terveinek elkészítésére. 
 
A támogatási értesítésre hivatkozással képviselőtestület megbízza a 
Polgármestert  a támogatási szerződés aláírására. 

 
 

Határidő: 2012.április 23. 
Felelős: polgármester 
 

 
2./ N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület 2. napirend keretében közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.  
 
Szaniszló János polgármester 

Az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosítójú, „ Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. A közbeszerzési eljárást a  jóváhagyott közbeszerzési terv 
tartalmazza.  
 
Javasolja a testületnek, hogy az építési beruházásra az ajánlattételi felhívást az 
alábbi cégeknek küldjék meg: 
 
1./ Bódva-út Kft. 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60. 
2./ Csehi Farm Kft. 3752 Szendrő, Fő u. 21. 
3./ Hudi Agro Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1. 
 
Az közbeszerzési  eljárás ajánlattételi felhívása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
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Ismerteti a felhívás szövegét , kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
   
 
Képviselőtestület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül meghozza 
a következő határozatot: 

 
 
  44 /ÖT. 2012.  /IV. 16./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  
   (ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0056 azonosító számú,    
  Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken című 
  pályázathoz kapcsolódóan) 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az  ÉMOP-
3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú,  „Településrekonstrukció az 
árvíz sújtotta településeken” című projekt tárgyában induló  hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az 
alábbi cégeknek küldi meg ajánlattételi felhívását. 
Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés csapadékvíz elvezetése 
építési munkálatok végzésére. 
Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. 
 
Meghívott cégek listája:  
 
1./ Bódva-út Kft. 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60. 
2./ Csehi Farm Kft. 3752 Szendrő, Fő u. 21. 
3./ Hudi Agro Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3 nap illetve értelemszerűen 

 
 
Szaniszló János   polgármester 
 
A jóváhagyott közbeszerzési szabályzat értelmében a képviselőtestület 
közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
 
Javasolja, hogy az ÉMOP. ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú,  
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című  - vállalkozási 
szerződés csapadékvíz elvezetése építési munkálatok végzésére  - pályázathoz 
kapcsolódóan képviselőtestület az alábbi személyeket válassza meg a Bíráló 
Bizottság tagjainak: 
 

1. / dr. Jancsurák Sándor tanácsadó  jogi-, közbeszerzési szakismeretek 
2. / Saláta Judit pénzügyi ügyintéző – pénzügyi ismeretek 
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3. / Juhász Péter Műszaki iroda vezetője – közbeszerzés tárgya szerinti 
szakismeret. 

 
 

Képviselőtestület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül meghozza 
a következő határozatot: 

  
 45 /ÖT. 2012.  /IV. 16./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  
  /ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0056 azonosító számú pályázat  – 
 vállalkozási szerződés csapadékvíz elvezetése építési munkálatok 
 végzésére / 

 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési 
Szabályzat V. fejezet 12. pontja értelmében az alábbi személyeket választja a 
Bíráló Bizottság tagjainak: 
 
1./ dr. Jancsurák Sándor tanácsadó  jogi-, közbeszerzési szakismeretek 
2. / Saláta Judit pénzügyi ügyintéző – pénzügyi ismeretek 
3. / Juhász Péter Műszaki iroda vezetője – közbeszerzés tárgya szerinti 
szakismeret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
I n d í t v á n y o k ,  j a v a s l a t o k   
 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy elkészült a jegyzőkönyv Tűzoltóság 
vagyonának átadásával kapcsolatosan.  Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza 
a tűzoltóságnak, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a Szendrő 
Város Önkormányzattal szemben fennálló követeléseit, de tartalmazza az 
Önkormányzat által 2005. évben felvett és a Tűzoltóságnak átadott  15 millió forint  
hitelt is, mint önkormányzati követelést. 
Külön nyilatkozatban jelezték a hitellel kapcsolatos kamatok és költségek 
megtérítésének igényét is. 
 
A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatója telefonon 
egyeztetést kezdeményezett a szemben álló követelések rendezésével 
kapcsolatosan. Ennek eredményéről a következő testületi ülésen tájékoztatja a 
képviselőtestületet. 
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Kalász László  képviselő 
 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iskola jövőbeni működtetésével 
kapcsolatosan tárgyalásokat kezdeményezett Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár 
asszonnyal. Kéri a tárgyalások lefolytatásáig, de legalább még egy hétig halassza el 
a testület az általános iskola átadásával kapcsolatos állásfoglalását. 
 
 
 
 
Paszternák József János  képviselő 
 
Az a véleménye, hogy addig is tájékozódni kell a településen működő történelmi 
egyházaknál, nem tervezik-e az iskola átvételét. 
 
Szaniszló János  polgármester 
 
Az elmúlt évben már érdeklődött a Babtista Szeretetszolgálat az iskola átvételével 
kapcsolatosan. Javasolja, hogy egy későbbi időpontban térjenek vissza erre a 
tárgyra, megpróbál tájékozódni. 
 
   Képviselőtestület a javaslattal egyhangúan egyetért. 

 
 
 
Ezt követően a polgármester a nyilvános ülést bezárta.  
 
 

 
A jegyző távollétében: 

 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
 polgármester         aljegyző 

 

 


