
1 

 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 
 

     J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. június 5-i  
 rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

    Szendrő, Hősök tere 1. 
 

 
     J e l e n  v a n n a k 
 
 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, 
Jósvay István, Paszternák József János testületi tagok. 
 
 
Távolmaradását bejelentette: Joó László valamint Kalász László 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 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./ A TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039 számú, „Családi életvitelt támogató felzárkóztató 
programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára” elnevezésű 
projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
 
       Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
2./ 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  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039 számú 
projekttel kapcsolatos „Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-
0039)” közbeszerzési eljárásról tárgyal.  
 
Szaniszló János polgármester 

Emlékeztetőül elmondja, hogy a TÁMOP 5.1.3. program keretében Szendrő Város 
Önkormányzata és Bódvaszilas Község Önkormányzata konzorciumban (VIASZ 
Alapítvány menet közben kivált) támogatást nyert a kistérség szociálisan 
leghátrányosabb helyzetű településein meglévő mélyszegénység csökkentésére, 
felszámolására, amelynek keretén belül a mélyszegénységben élők életminőségének 
javítása, és a humán szolgáltatásokban érintettek együttműködésének, valamint 
szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg.  
 
Részletesen ismerteti a tárgyban készült előterjesztést, ajánlattételi felhívást valamint 
a határozati javaslatot. /Az előterjesztés, az ajánlattételi felhívás és a határozati 
javaslat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
 
Az ismertetett előterjesztés alapján javasolja a közbeszerzési eljárás gyorsított 
formában történő újraindításának támogatását a képviselőtestület számára a 
határozati javaslatban foglaltak szerint. 
 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
 

63/ÖT. 2012. /VI. 05./ sz. Határozat 
 

 
Tárgy: A „Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára” című projekttel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
 
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta „A 
TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039 számú projekttel kapcsolatos „Családi 
életvitelt támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a 
hátrányos helyzetűek számára” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint 
dönt: 
 

1. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért a „TÁMOP-
5.1.3-09/2-2010-0039 projekt „Családi életvitelt támogató felzárkóztató 
programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára” (TÁMOP 
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5.1.3-09/2-2010-0039) tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a 
mellékletként csatolt „Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-
2010-0039)” tárgyú ajánlati felhívás tartalmával és elfogadja azt. 

2. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy 
„Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a 
hátrányos helyzetűek számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039)” tárgyú 
ajánlattételi felhívás az Intren Kft. az IBS Management Kft és a Sämling 
Solution Consulting Kft. számára kiküldésre kerüljön 2012. 06.06. nappal és 
így az eljárások lefolytatása megkezdődjön.  

3. Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy a 
Public Sector Consulting Kft. (aki a projekt előkészítésének keretén belül a 
közbeszerzések lefolytatására is szerződött) által megbízott Kozma Ügyvédi 
Iroda nevében Kozma György bonyolítsa le a „Családi életvitelt támogató 
felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek 
számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039)” tárgyú közbeszerzési eljárást. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Szaniszló János polgármester 
 
Az önkormányzat jóváhagyott közbeszerzési szabályzata értelmében a 
képviselőtestület közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
 
Javasolja, hogy a TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039 számú projekttel kapcsolatos 
„Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos 
helyzetűek számára” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a képviselőtestület az alábbi 
személyeket válassza meg a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

1. / Loj Balázs projektmenedzser 
2. / Saláta Judit pénzügyi ügyintéző – pénzügyi ismeretek 
3.  Kozma György  – közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret, jogi ismeret 
 
 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza 
a következő határozatot: 

  
 
 
 
 



4 

 

64/ÖT. 2012. /VI. 05./ sz. Határozat 
 

Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak  
megválasztása (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039) 

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039 azonosítószámú, „Családi életvitelt 
támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek 
számára” „című projekt tárgyában induló közbeszerzési eljárás kapcsán 
a Bíráló Bizottság tagjainak választja: 

 
1. Loj Balázs projektmenedzser 
2. Saláta Judit pénzügyi ügyintéző – pénzügyi ismeretek 
3. Kozma György – közbeszerzés tárgya szerinti szakismeret, jogi 

ismeret 
 

Felelős:  polgármester 
  Határidő: 3 nap, illetve értelemszerűen 
 
 

 

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

Jegyző távollétében: 
 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
 polgármester         aljegyző 

 

 


