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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. június 12-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, Joó László, Jósvay 
István, Paszternák József János testületi tagok. 
 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József testületi tag 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Meghívott a 4. napirend tárgyalására: 
 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser 
 
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./ Rövid lejáratú hitelfelvételek tárgyalása 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
2./ Folyószámla hitel felvételének tárgyalása 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

3./ Munkabérhitel felvételének tárgyalása 
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Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

4./ Közbeszerzési eljárási döntés 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
5./ Közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

6./ Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatos döntés  

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 

Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 

 

1.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében a pályázati támogatások megelőlegezésére 
szolgáló rövid lejáratú hitelfelvételről tárgyal. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismert a testület tagjai előtt, hogy az önkormányzat eredményesen pályázott a „Zöld 
út a munka világába” című támogatásának érdekében A projekt utófinanszírozott, 
azaz kifizetési kérelem benyújtása után történik a fizetés. Ennek finanszírozására 
támogatást megelőlegező hitel felvétele szükséges.   
 
Ismerteti a rövidlejáratú hitelfelvétel feltételeit.  
Kéri  a határozati javaslat előterjesztett formában történő elfogadását. 
 

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

 
65/ÖT. 2012. /VI. 12./ sz. Határozat 

 
Tárgy: Rövid lejáratú hitelfelvétel a „Zöld út a munka világába” című 
/TÁMOP 1.4.3.-08/1-2f-2010-0003/ pályázati támogatás megelőlegezésére  
 
Szendrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 
13.500.000Ft rövidlejáratú hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak 
megfizetését  - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően -  
a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
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A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012 
év július hónap 1 napjától kívánja igénybe venni és 2013. év június hónap 30. 
napjáig visszafizeti. 
 
A Képviselőtestület a kért rövidlejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank 
Rt. részére felajánlja az Önkormányzat a TÁMOP 1.4.3.-08/1-2f-2010-0003 
pályázati támogatást. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 
megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10 §. (3) bekezdésében foglaltaknak. 
 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
Szaniszló János polgármester 
 
A város önkormányzata szintén eredményesen pályázott az ún. 
„Környezetgazdálkodással az olcsó energiáért” című /TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0008/ 
projekt megvalósítására, mely – az előzőhöz hasonlóan – szintén utófinanszírozott. 
Így a projekt eredményes lebonyolítása érdekében ebben az esetben is indokolt a 
támogatást megelőlegező hitel felvétele.  
 
Ismerteti a rövidlejáratú hitelfelvétel feltételeit.  
Kéri a határozati javaslat előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

66/ÖT. 2012. /VI. 12./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Rövid lejáratú hitelfelvétel a „Környezetgazdálkodással az olcsó 
energiáért” című /TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0008/ pályázati támogatás 
megelőlegezésére  
 
Szendrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 
13.000.000 Ft rövidlejáratú hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének 
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését  - a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően -  a költségvetésbe 
betervezi és jóváhagyja. 
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A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012 
év július hónap 1 napjától kívánja igénybe venni és 2013 év június hónap 30 
napjáig visszafizeti. 
 
A Képviselőtestület a kért rövidlejáratú hitel és járulékai erejéig az OTP Bank 
Rt. részére felajánlja az Önkormányzat a TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0008 
pályázati támogatást. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 
megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10 §. (3) bekezdésében foglaltaknak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 
2./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében folyószámla hitel felvételéről dönt.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a beruházások finanszírozása, valamint az 
önkormányzat intézményi hálózatának zavartalan ellátása érdekében 2011. évben 
55 millió forintos folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret- számla nyitását 
kezdeményezték az OTP Banknál. Ennek a hitelkeretnek a futamideje 2012. július 
22-én lejár.  
 
A testület tagjai tisztában vannak az önkormányzat pénzügyi helyzetével. Az 
önkormányzat intézményi hálózatának működtetése, valamint az egyéb 
önkormányzati feladatok zavartalan ellátása érdekében a hitel keretet gyakorlatilag 
minden hónapban kimeríttették. Ahhoz, hogy a hitelt határidőre vissza tudják fizetni 
és működésük feltételei a jövőben is biztosítottak legyenek továbbra is szükséges 
folyószámla hitel igénybevétele. A hitel összegét 45 millió forintban javasolja 
meghatározni, illetve a hitel futamidejét újabb 1 év időtartamra javasolja 
meghosszabbítani.  
 
Ismerteti a tárgyban készült határozati javaslatot. 
 
Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2011. évben a kért folyószámla hitel fedezeteként a 
Strand területén található ingatlanok is szolgáltak, melyet most  az OTP Nyrt. 
munkatársa javasolt kivenni a hitelfedezet biztosítékai közül. Ennek megfelelően a 
határozati javaslatban szereplő feltételekkel tud a bank folyószámlahitelt biztosítani. 
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Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a 45 millió forint folyószámlahitel felvételének támogatását a határozati 
javaslatban foglalt feltételeknek megfelelően.  
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

67/ÖT. 2012. /VI. 12./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Folyószámla hitel felvétele 
 
Szendrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től  
45.000.000Ft folyószámla hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének 
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését  - a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012 
év július hónap 20 napjától kívánja igénybe venni és 2012 év december 
hónap 21 napjáig visszafizeti. 
 
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t 
ajánlja fel: 
 
A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére 
felajánlja központi támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó 
valamint gépjárműadó bevételek engedményezését. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 
megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10 §. (3) bekezdésében foglaltaknak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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3./ N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület  a 3. napirend keretében munkabérhitel felvételéről dönt.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismert a testület előtt, hogy évek óta bérhitel felvételére kényszerül az önkormányzat. 
A munkabér futamideje 2012. július 20. napján lejár, ugyanezzel a nappal szükséges 
újabb hitelfelvétel megindítása.  
 
 
 
 
Saláta Judit pénzügyi ügyintéző 
 
A munkabérhitel a korábbi időszakban havi 32 millió forint volt, azonban a Tűzoltóság 
munkabére időközben kiesett, ezért elegendő lenne 28 millió forint összegű 
munkabérhitel felvétele. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2013. január 1-jétől az 
önkormányzatoknak nem lehet működési hiánya, és a munkabérhitel annak számít. 
Éppen ezért a határozati javaslatban foglalt feltételekkel tud az OTP Bank Nyrt. 
munkabérhitelt nyújtani az önkormányzat számára. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a 28 millió forint összegű munkabérhitel felvételének támogatását a 
határozati javaslatban foglalt tartalomnak megfelelően.  

 
 

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

 
68/ÖT. 2012. /VI. 12./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Munkabér hitel felvétele 
 
Szendrő Város képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 28.000.000 Ft 
munkabér hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének 
időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti 
jelleggel 2012. év 07 hónap 20 napjától kívánja igénybe venni és 2012. év 
12 hónap 21 napjáig visszafizeti. 
 
A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel 
kerülhet sor.  
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A képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. 
részére felajánlja a helyben maradó személyi jövedelemadó bevételeit, a 
települési önkormányzat jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló 
támogatást, a normatív hozzájárulást és egyéb támogatások jogcímen 
(Központi támogatások) érkező bevételeit. 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
4./ N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület a 4. napirend keretében az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 
azonosító számú, „Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő 
városban című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről dönt. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az induláshoz” óvodai 
férőhelyek bővítése Szendrő városban című projekthez nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról döntött a testület 2012. május 
2-i ülésén. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 98.§-a értelmében  a hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárásokban az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban 
végzi el. 
 
Első szakaszban megállapítja, hogy  

- a határidőre beérkező ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban szereplő feltételeknek,  

- azt, hogy ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére, 
- valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatt nem érvénytelen-e. 

 
A Bíráló Bizottság ezen szempontrendszer szerint megvizsgálta a beérkezett három 
ajánlatot és az alábbi döntési javaslatot terjesztette a képviselőtestület elé: 
 
Hatáidőre az alábbi három ajánlattevő ajánlata érkezett be. 
 

- Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) 
- Serol-Bau Kft (3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.) 
- Bau-Alex (3792 Sajóbábony Gyártelep) 

 
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy mindhárom ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott feltételeknek, mindhárom ajánlattevő alkalmas a 
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szerződés teljesítésére és egyik ajánlat esetében sem áll fenn kizáró ok, tehát azok 
érvényesek. 
 
Mindezekre tekintettel kéri a határozati javaslat előterjesztett formában történő 
elfogadását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

69/ÖT.2012./VI.12./ számú Határozat 
 
Tárgy: Eljárási döntés az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, 
„Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban 
című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-
0011 azonosító számú, „Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése 
Szendrő városban című projekthez kapcsolódó nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az alábbi eljárási döntést hozza: 
 
Az Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) ajánlattevő 
ajánlata az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas , az ajánlat kizáró ok fennállása miatt nem érvénytelen. 
 
A Serol-Bau Kft (3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.) ajánlattevő ajánlata az 
ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas , az ajánlat kizáró ok fennállása miatt nem érvénytelen. 
 
A Bau-Alex (3792 Sajóbábony Gyártelep) ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi 
felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas , az 
ajánlat kizáró ok fennállása miatt nem érvénytelen. 

 
Képviselőtestület megbízza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására és az 
eljárást lezáró döntés előkészítésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. június 22. 
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5./ N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület az 5. napirend keretében a  „Családi életvitelt támogató 
felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára” című 
projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárását tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a képviselőtestület a 2012. június 5-i ülésén döntött a „Családi 
életvitelt támogató felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos 
helyzetűek számára” című projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás gyorsított 
formában történő újraindításáról. Jelen testületi ülésen a közbeszerzési eljárást 
lezáró végleges döntés meghozatalára kerül sor, melyről a képviselőtestületi tagok 
részéről név szerinti szavazás szükséges a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
Törvény értelmében. 
 
A polgármester ismerteti e tárgykörben összeállított határozati javaslatot és kéri 
annak előterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Felkéri a Képviselőtestület tagjait tárgyban szükséges név szerinti szavazásra.  
 
A név szerinti szavazásról készült szavazatokat, valamint aláírásokat tartalmazó ív 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

70/ÖT.2012./VI.12./ számú Határozat  
 
Tárgy: „Családi életvitelt támogató felzárkóztató programok, 
képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-
2010-0039)” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 
A Képviselő-testület egyhangú határozattal a „Családi életvitelt támogató 
felzárkóztató programok, képességfejlesztés a hátrányos helyzetűek 
számára (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0039)” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
következők szerint zárja: 
 
- Az IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 

17-21. I. em. ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
- A Sämling Solution Consulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 

64.ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

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

 
Az eljárás eredményes. 
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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.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület a 6. napirend keretében a szociális nyári gyermekétkeztetés 
megszervezésével kapcsolatos feladatokat tárgyalja.  
 
Szaniszló János polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelete 
lehetőséget biztosított a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás igénybevételére. Szendrő Város 
Önkormányzata élt a lehetőséggel és 2012. május 10-i határidőig rögzítette a 
támogatás igénylése iránti kérelmét. A támogatás feltételeként az önkormányzat 
vállalja, hogy 2012. június 18-tól 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakban biztosítja 
az étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek számára.  

A megyei szociális és gyámhivatal értesítette az önkormányzatot, hogy szociális 
nyári gyermekétkeztetés támogatási kérelmére 915 fő, 54 napra 21.740.400 forint 
összegben részesült támogatásban 

71/ÖT.2012./VI.12./számú Határozat 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése 

Szendrő Város Önkormányzata támogatást nyert a 23/2012.(IV.18.) NEFMI 
rendelet alapján szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására. Az elnyert 
támogatás: 915 fő, 49.410 adag, 21.740.400 Ft. 

A támogatás feltételeként a települési önkormányzat vállalja, hogy  

a./  2012. június 18-tól 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakban 54 munkanapon 
keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 4-
18 év közötti  kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés 
formájában az 1997. évi XXXI törvény 151.§(1) bekezdés g) pontja alapján. 

b./ az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben az 
52/2010.(IV.30.) FVM rendelt szerinti kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó 
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által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál 
számlával, vagy szerződéssel kell igazolni. 

c./ az ebéd elkészítésére, csomagolására és kiszállítására szolgáltatási 
szerződést köt a szendrői  GAMESZ szervezettel. 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés 
aláírására. 

Felkéri az aljegyzőt, hogy a Városi Szociális Szolgáltató Központ és a szendrői 
GAMESZ közreműködésével szervezze meg a gyermekek szociális nyári 
gyermekétkeztetését és gondoskodjon a támogatás határidőben történő 
elszámolásáról. 

Felelős: aljegyző 
Határidő: 2012. június 18. illetve értelemszerűen 

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

 

Jegyző távollétében: 
 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
 polgármester         aljegyző 


