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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. július 11-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, Joó László,  Kalász László, Paszternák József János 
testületi tagok. 
 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József, Jósvay István testületi tagok és 
Tomorszki István alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 
dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./ Döntés a TÁMOP 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” c. pályázat 
előkészítéséről 

Előadó:  Szaniszló János polgármester 

2./ Döntés  a TÁMOP-5.3.6-11/1 azonosító számú, „Komplex telep-program(komplex 
humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című pályázat beadásáról 
 
Előadó:  Szaniszló János polgármester 
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3./ Kazincbarcikai szennyvíztisztító Telep korszerűsítése érdekében benyújtott 
KEOP-1.2.1/09-11 azonosító számú pályázathoz nyilatkozat megadása 
Előadó: Szaniszló János polgármester  
 
4./ „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” – című, ÉMOP 3.1.2/E 
azonosító számú projekthez kapcsolódó – magasépítés tárgyú -  közbeszerzési 
eljárási döntés 
 
Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 
 

1.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület az 1. napirend keretében a TÁMOP 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben” c. pályázat előkészítéséről tárgyal 

 
Szaniszló János polgármester 

Elmondja, hogy a TÁMOP 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” c. pályázat 
eredetileg kórházak számára került kiírásra, de az edelényi kórház nem kívánt a  
pályázati lehetőséggel élni. 
 
A megyei közgyűlés  elnöke megkereste Őt és tájékoztatta a pályázati lehetőségről, 
felhívta a program fontosságára a figyelmét és javasolta, hogy Szendrő város éljen a 
lehetőséggel. 
A program részletes leírását a képviselők elektronikus formában kézhez kapták, de 
röviden polgármester is összefoglalja. /Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi./ 
 

A program célja az egészségfejlesztés kistérségi szintű intézményi hátterének 
kialakítása és egészségfejlesztési programok megvalósítása a betegségek 
megelőzése és csökkentése, a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, 
mozgásban gazdag életmódra ösztönzése, a dohányzás és a problémás 
alkoholfogyasztás visszaszorítása, illetve a mentális egészség javítása érdekében.  

A program célcsoportja a kistérség lakossága (óvodák, iskolák, szülők), valamint a 
prevencióban részt vevő humán szolgáltató intézmények dolgozói (orvosok, 
családsegítők, pedagógusok).  
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A program keretében életmód, életvezetéssel kapcsolatos programok, 
sportprogramok, különböző szűrőprogramok valósulhatnak meg Szendrőben és az 
edelényi kistérség településein. 
A program 100 %-os finanszírozású, önerőt nem igényel; várható időtartama 2013. 
januártól 20 hónapon keresztül. 
A pályázat kb. 2 millió forint értékben eszközbeszerzést , kb. 8 millió forint értékben 
épület felújítást is tartalmaz. Ennek keretében felújításra kerülhet a Szendrő, Rákóczi 
úti fizio-terápiás épület, melyben Egészségfejlesztési Iroda kerül kialakításra. 
A 20 hónap alatt három nagyrendezvényre kerül sor egyenként 1 millió forint 
értékben, de a program tartalmazza a megvalósításban résztvevő szakemberek 
díjazását is. 
 
Polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 
 

84/ ÖT. 2012. /VII. 11./ sz. Határozat 
 

Tárgy: Döntés a TÁMOP 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben” c. pályázat előkészítéséről 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a „Döntés 
a TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
c. pályázat előkészítéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint 
dönt: 

 
1. Szendrő Város Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal, 
hogy Szendrő Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TÁMOP 6.1.2 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” c. pályázati 
felhívására. 
2. A Képviselő Testület felhatalmazza Szaniszló Jánost, Szendrő Város 
Polgármesterét, hogy megállapodást kössön a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 3525 
Miskolc, Városház tér 13., cégjegyzékszám: 0514000129, adószám: 
22248848-2-05, bankszámlaszám: 10400690-00000852-00000007, 
képviseli: Dr. Némethi Lajos ügyvezető igazgató)a pályázat megírására és a 
projekt-előkészítői tevékenységek ellátására a jegyzőkönyvhöz csatolt 
szerződés tartalma szerint. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szaniszló János polgármestert, 
hogy a döntésről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület a 2. napirend keretében a TÁMOP-5.3.6-11/1 azonosító számú, 
„Komplex telep-program(komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című 
pályázat beadásáról  tárgyal. 
 
 
Szaniszló János polgármester 
 
A TÁMOP-5.3.6-11/1 azonosító számú, „Komplex telep-program(komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című pályázat kapcsán kifejezetten kiemelték 
Szendrőt, mint megvalósítás helyszínét. 
A projekt kb. 100-110 millió forintos költségvetésű, 100 %-ban finanszírozott, önerőt 
nem igényel. 
Elsősorban szakmai képzést és életvezetési tanácsadást tartalmaz a program, 
infrastruktúra fejlesztés csak önkormányzati tulajdonú ingatlanon lehetséges - 
 tehát ez nem egy olyan program, amely magántulajdonú ingatlanok felújítását 
célozza meg. 
Ennek keretében felújításra és bővítésre kerülhet a Táncsics utcai Roma Közösségi 
Ház, valamint képzéshez kapcsolódó gyakorlati helyként felújításra kerülhetnek az 
ivánkai önkormányzati szociális bérlakások. 
A pályázati kiírást kivonatolt formában a képviselőtestület elektronikus formában 
megkapta, írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A pályázat kritériuma, hogy képző partnerként kizárólat a Tütt István Képzőközpont / 
volt ÉRÁK/ vonható be és kötelező partner a konzorciumban az Országos Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat is. 
 
Joó László testületi tag 
 
A pályázat célkitűzéseit jónak, hasznosnak tartja, javasolja a pályázat elkészítését. 
 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

85/ÖT.2012./VII.11./ számú Határozat 

Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása)  TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázat benyújtása 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Komplex telep-program(komplex humán szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása) TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázati felhívást és az alábbiak szerint 
dönt: 

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy 
Szendrő Város Önkormányzata -  mint konzorcium vezető  - pályázatot 
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nyújtson be a TÁMOP-5.3.6-11/1  Komplex telep-program(komplex 
humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) c. pályázati felhívására. 

Képviselőtestület  a  pályázati program megvalósítását támogatja és  
tudomásul veszi, hogy, a Türr István Képző és Kutató Intézet -  mint 
kötelező konzorciumi partner - segíti a főkedvezményezettet a fejlesztési 
elemek koordinációjában, valamint biztosítja a folyamat- és módszertani 
támogatást és a projekt megvalósítása során a konzorciumnak az 
Országos Roma Önkormányzattal kötelezően együtt kell működnie 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
3.  N a p i r e n d  
 
A Képviselőtestület a 3. napirend keretében a Kazincbarcikai Szennyvíztisztító Telep 
korszerűsítése érdekében – Kazincbarcika Város Önkormányzata által benyújtott 
KEOP-1.2.1/09-11 azonosító számú pályázathoz szükséges nyilatkozatról dönt. 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármestere levélben kereste meg az 
önkormányzatot, miszerint Kazincbarcika pályázatot kíván benyújtani a 
Kazincbarcikai Szennyvíztisztító Telep korszerűsítésére. 
A pályázat kötelező feltétele, hogy a pályázati dokumentációhoz csatolásra kerüljön 
a szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó önkormányzatok nyilatkozata, 
miszerint 2013. december 31-ig nem kívánnak pályázni a KEOP-1.2.0/09-11 
kódszámú támogatási konstrukció keretében. /Határozati javaslat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi./ 
 
 
Polgármester javasolja a határozat előterjesztett formában történő jóváhagyását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

86/ÖT.2012./VII.11./ számú Határozat 
 
Tárgy: Kazincbarcikai Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése érdekében – 
Kazincbarcika Város Önkormányzata által benyújtott KEOP-1.2.1/09-11 
azonosító számú pályázathoz szükséges nyilatkozat 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szendrő 
Város Önkormányzat Polgármesterét a KEOP-1.2.1/09-11 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtandó „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése” című projekt kapcsán a projekt megvalósításához 
szükséges nyilatkozat kiadására, ami arról szól, hogy Szendrő Város 
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Önkormányzata 2013. demebr 31-ig nem kíván pályázni a KEOP-1.2.0/09-11 
kódszámú támogatási konstrukcióban. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a fenti tartalmú nyilatkozat 
aláírására, annak kiadása Kazincbarcika Város Önkormányzat számára, és 
ezen nyilatkozattal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 
4 .  Ind í t vá nyo k,  j a vas la tok  
 
 
A Képviselőtestület a 3. napirend keretében az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 
azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” - című 
projekt magasépítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
 
Szaniszló János polgármester 
 
Az ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz 
sújtotta településeken” című projekt magasépítési munkálatainak megkezdéséhez 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítása 
szükséges. 
A projekt 5 részből áll: 
 
1. Vállalkozási Szerződés ravatalozó felújítási munkálatok elvégzésére 
2. Vállalkozási Szerződés tornacsarnok felújítási munkálatok elvégzésére 
3. Vállalkozási Szerződés uszoda felújítási munkálatok elvégzésére 
4. Vállalkozási Szerződés sportöltöző felújítási munkálatok elvégzésére 
5.  Vállalkozási Szerződés Hadházi ház felújítási munkálatok elvégzésére 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

87/ÖT.2012./VII.11./ számú Határozat 
 
Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-
0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” című projekt magasépítési munkálataihoz 

 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-3.1.2/E -11-
2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” című projekt  magasépítési munkálatai tárgyában induló 
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
kapcsán az alábbi cégeknek küldi  meg ajánlattételi felhívását: 

 
Szerződés tárgya: 5 részből álló vállalkozási szerződés 
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1. Vállalkozási Szerződés ravatalozó felújítási munkálatok elvégzésére 
2. Vállalkozási Szerződés tornacsarnok felújítási munkálatok elvégzésére 
3. Vállalkozási Szerződés uszoda felújítási munkálatok elvégzésére 
4. Vállalkozási Szerződés sportöltöző felújítási munkálatok elvégzésére 
5.  Vállalkozási Szerződés Hadházi ház felújítási munkálatok elvégzésére 
 
Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. 
 
Meghívott cégek listája: 
 

   Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) 
Gold Tasép Kft. (3812 Monaj, Béke u. 61.) 
Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás kir. u. 3/A.2.) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
 

Szaniszló János polgármester 
 
Az önkormányzat jóváhagyott közbeszerzési szabályzata értelmében a 
képviselőtestület közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
 
Javasolja, hogy a ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című projekt  magasépítési 
munkálatai tárgyában induló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 
képviselőtestület az alábbi személyeket válassza meg a Bíráló Bizottság tagjainak: 
 
 dr. Jancsurák Sándor tanácsadó, jogi-közbeszerzési szakismeret 

 Saláta Judit pü. ügyintéző, pénzügyi ismeretek 
Szabó János  Műszaki Iroda ügyintézője- közbeszerzés tárgya szerinti 

 ismeretek 
 

Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 
 

88/ÖT. 2012. /VII. 11./ sz. Határozat 
 

Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak  
megválasztása.   

 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

ÉMOP-3.1.2/E -11-2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az 
árvíz sújtotta településeken” című projekt  magasépítési munkálatai tárgyában 
induló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjainak 
választja: 
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  dr. Jancsurák Sándor tanácsadó, jogi-közbeszerzési szakismeret 
  Saláta Judit pü. ügyintéző, pénzügyi ismeretek 
  Szabó János Műszaki Iroda ügyintézője- közbeszerzés tárgya szerinti 

             ismeretek 
 

  Felelős:  polgármester 
  Határidő: 3 nap, illetve értelemszerűen 

 
- TÁMOP-6.1.2/11/1 „"Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok - lokális színterek"c. pályázat benyújtása 
 
Szaniszló János polgármester 

Elmondja, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/1 „"Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok - lokális színterek"c. pályázat célkitűzései hasonlóak az 1. 
napirend keretében tárgyalt pályázat célkitűzéseivel, a különbség csupán abból 
adódik, hogy míg az előbbi a kistérségre, ez pedig kifejezetten Szendrőre vonatkozik.  
 
Polgármester javasolja a pályázat benyújtását, melyhez kéri a képviselőtestület 
támogatását. 
 
Képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozza a következő határozatot: 
 

89/ ÖT. 2012. /VII. 11./ sz. Határozat 
 
Tárgy: TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázat benyújtása 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határoz, hogy 
Szendrő Város Önkormányzata benyújtja a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, 
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális 
színterek" című pályázatot. A megvalósításhoz szükséges humánerőforrást 
és irodai hátteret biztosítja az önkormányzat. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
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 


