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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 22-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, Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József testületi tag 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Meghívott az 1-3. napirendi pontok 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./ „Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 
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2./ „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című projekthez 
kapcsolódó önerő növelése 
 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 

3./ „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” - című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárási döntés 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 

4./ Ind í tványok ,  javas l a tok   
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 
 

 

 

1.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület az 1. 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 eljárást lezáró döntést tárgyalja. 
 
Szaniszló János polgármester 

Az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az induláshoz” óvodai 
férőhelyek bővítése Szendrő városban című projekt közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatosan a képviselőtestület 2012. június 12-i ülésén megállapította, hogy 
mindhárom ajánlattevő - - Ornament 2000 Kft, a Serol-Bau Kft. valamint a Bau-Alex  
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek.  
 
A képviselőtestület fent említett ülésén megbízta a polgármestert a tárgyalás 
lefolytatására és az eljárást lezáró döntés előkészítésére. 
 
A tárgyalás eredményeként a három ajánlattevő közül ketten nyújtottak be végleges 
ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat a Közbeszerzési Bíráló bizottság megvizsgálta és 
a szabályoknak megfelelően pontozta.  
 
Felkéri dr. Jancsurák Sándor projektmenedzsert a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
álláspontjának ismertetésére. 
 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser 
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat pontozta, és a következőképpen 
értékelte: Ornament Kft. 9500 pont, Serol –Bau Kft. 9322 pont Bau-Alex 8021 pont.  
 
Az Ornament 2000 Kft. ajánlatában szereplő 64.890.000 forint összeg elegendő a 
pályázat támogatási szerződésben rögzített építési költség fedezetére. A Bíráló 
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Bizottság álláspontja szerint az összességében legkedvezőbb ajánlatot az 
önkormányzat számára az Ornament 2000 Kft. adta. A Bizottság javasolja a 
Képviselőtestületnek, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseként az Ornament 2000 
Kft-t  hirdesse ki.  
 
Szaniszló János polgármester 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleményével egyetértve javasolja, hogy az „Esélyt 
az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című projekt 
közbeszerzési eljárásának nyerteseként az Ornament 2000 Kft. kerüljön kihirdetésre. 
A döntésről a képviselőtestületi tagok név szerinti szavazása szükséges a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében. 
 
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: 
 

72/ ÖT. 2012. /VI. 22./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az 
induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 
A Képviselő-testület az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, 
„Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban 
tárgyú közbeszerzési eljárást név szerinti szavazással, egyhangúan a 
következők szerint zárja: 

 
- Az Ornament 2000 Kft. (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 
- A Serol-Bau Kft. (3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.) ajánlattevő 

ajánlata érvényes. 
- A Bau-Alex (3792 Sajóbábony Gyártelep) ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 
Az eljárás eredményes. 
 
A nyertes ajánlattevő: 
Az Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) mert az 
összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattevők kiértesítésére, 
valamint  felhatalmazza a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” című projekthez kapcsolódó, ÁFA változás miatti önerő összegének 
növelését tárgyalja.  

Szaniszló János polgármester 
 
Az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” című projekthez 149 millió forint értékű támogatást nyert az 
önkormányzat, melyet annak idején 25 százalékos ÁFA tartalommal kellett tervezni. 
Azonban az ÁFA mértéke időközben 25 százalékról 27 százalékra változott, így a 
vállalt saját erő mértékét is ennek megfelelően növelni kell.  
 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser 
 
Az ÁFA tartalom mértékének változása miatt támogatási szerződés módosítását 
kellett kezdeményezni a közreműködő szervezetnél. Tájékoztatja a 
Képviselőtestületet, hogy a projekt szintű ÁFA növekmény összesen 2.475.677 forint, 
melyből 2. 351.893 forintot a közreműködő szervezet támogatással fedez. Azonban a 
hiányzó 123.784 forint összegű önerőt a képviselőtestületnek saját forrása terhére 
kell biztosítania. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Ismerteti tárgyban készült határozati javaslatot, és kéri annak előterjesztés szerinti 
elfogadását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

73/ÖT.2012./VI.22./ számú Határozat 

Tárgy: Szendrő Város Önkormányzat ÉMOP-3.1.2/E azonosító számú, 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című 
pályázat önerő növelése 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Pályázatot nyújtott be ÉMOP-3.1.2/E azonosító számú, 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázati 
kiírásra. 
 
Az ÁFA törvény 2012. január 01. napi hatályba lépésével az ÁFA 2%-os 
növekedés miatt a vállalt önerő az alábbiak szerint változik: 

ÁFA növekmény:    2.475.677 Ft 

Ebből támogatással fedezett:   2.351.893 Ft 
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Önkormányzatot terhelő növekedés:    123.784 Ft, melyet a 
képviselőtestület a 2012. évi költségvetése terhére biztosít. 

Képviselőtestület megbízza a polgármester a támogatási szerződés 
módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
3.  N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület a 3. napirend keretében az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 
azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” - című 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről dönt. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” című projekthez nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról döntött a testület 2012. 04. 16-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. 
 

- Bódva-út Kft. (3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60.) 
- Csehi Farm Kft. (3752 Szendrő, Fő u. 21.) 
- Hudi Agro Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1.) 

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

74/ÖT.2012./VI.22./ számú Határozat 
 
Tárgy: Eljárási döntés az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-3.1.2/E -11-
2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” című projekthez kapcsolódó nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az alábbi eljárási döntést hozza: 
 
Az Bódva-út Kft. 3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 60. ajánlattevő ajánlata az 
ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas , kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat érvényes. 
 
A Csehi Farm Kft. 3752 Szendrő, Fő u. 21.ajánlattevő ajánlata az 
ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas , kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat érvényes. 
 
A Hudi Agro Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 73. I/1. ajánlattevő ajánlata 
az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas , kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat érvényes. 
 
Képviselőtestület megbízza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására és az 
eljárást lezáró döntés előkészítésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
4 .  Ind í t vá nyo k,  j a vas la tok  
 

- A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések 
c. pályázat benyújtása (TÁMOP-2.4.5-12/3)   

 
Szaniszló János polgármester 
 
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések c. 
pályázati lehetőségre hívja fel a képviselőtestület figyelmét(TÁMOP-2.4.5-12/3). A 
pályázat általános célja olyan helyi igényekre épülő megoldások kialakítása, amellyel 
segítik, támogatják a munka és a család harmonikus kapcsolatát 
összeegyeztethetőségét, javítják a munkamorált, motivációt jelentenek, növelik a 
dolgozók és az egész lakosság elégedettségi szintjét. Véleménye szerint jó a 
pályázati lehetőség, hiszen több intézmény dolgozója számára is hasznos lehető és 
az önkormányzat részéről önerőt sem igényel, 100 százalékban támogatott.  
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Részletesen ismerteti a pályázat konkrét céljait. 
Kéri a pályázat benyújtásának támogatását a képviselőtestülettől. 

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

75/ÖT.2012./VI.22./ számú Határozat 
 
Tárgy: TÁMOP-2.4.5-12/3 azonosító számú, „A munka  és a magánélet 
összehangolását segítő helyi kezdeményezések” című pályázati kiírásra 
pályázat benyújtása 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete részletesen megismerte 
TÁMOP-2.4.5-12/3 azonosító számú, „A munka  és a magánélet 
összehangolását segítő helyi kezdeményezések” című pályázati kiírásra 
elkészített projekttervet. 
 
A projekt szolgáltatásait, fejlesztéseit a képviselőtestület egyhangúlag 
támogatja és felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 
 
Képviselőtestület vállalja, hogy a projekt eredményeit, tapasztalatait a 
továbbiakban beépíti a település jövőjét alakító határozatokba, 
dokumentumokba. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. július 2. 
 
 

 
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 

 

 


