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V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő, a 
határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Lakatos Gábor és Novák László Zsolt települési 
képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 
hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
N A P I R E N D: 
  
1./ Megbeszélés és döntéshozatal a BHIM RAO Egyesület kérelme tárgyában  
 
 
 
 

I.  N A P I R E N D: 
 

Megbeszélés és döntéshozatal a BHIM RAO Egyesület kérelme tárgyában  
Előadó: polgármester 

 
 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti az első napirendi pontot. Tájékoztatásul 
elmondja, a BHIM RAO Egyesület tegnapelőtt kereste meg szóbeli kérelemmel, 
írásbeli kérelmüket, pedig a mai napon nyújtották be, így az idő rövidségére való 
tekintettel írásos előterjesztés készítésére nem volt lehetőség. Ezek alapján átadja a 
szót Káló Norbert részére, hogy a BHIM RAO Egyesület nevében röviden tájékoztassa 
a képviselő-testületet a kérelmükben foglaltakról. 
 
K á l ó Norbert települési képviselő a BHIM RAO Egyesület nevében elmondja, a 
„KEOP -2012-5.5.0” azonosító számmal rendelkező „Épületenergetikai fejlesztések a 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása, Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázatot szeretnék benyújtani, 
melynek keretin belül a Tanoda épület teljes külső-belső felújítását, 
fűtéskorszerűsítését, napkollektorokkal történő ellátását tervezték. A pályázati kiírás 
alapján, ha van közfeladat ellátási szerződésük, vagy azzal egyenértékű 
megállapodásunk, abban az esetben 60% helyett, 85%-os a pályázati támogatás 
mértéke. Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a jogászuk által majd elkészítendő 
közfeladat ellátási szerződés aláírására hatalmazzák fel a polgármestert. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző elmondja, amíg nincs kész szerződés 
tervezet, addig nem lehet felelősségteljes döntést hozni. Ő személy szerint a kérelmet 
is most az ülés előtt kapta kézhez, így nem volt ideje a pályázati kiírásnak sem 
konkrétan utána nézni. Arról tudomása van, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásokra 
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vonatkozóan az önkormányzatnak megállapodása van Szendrő Város 
Önkormányzatával, ennek a megállapodásnak a részleteit nem ismeri.  
 
H o r v á t h Szilveszter települési képviselő, ha a tervezet nem lesz törvényes, akkor 
mi nem akarunk törvénytelenséget. Egyszerű, akkor a polgármester nem írja alá. Ezért 
javasolja, hozzájárulni a pályázat benyújtásához és amennyiben elkészül a szerződés 
és az a törvényi előírásoknak megfelelő, abban az esetben meghatalmazni a 
polgármestert annak az aláírására. 
 
V a d á s z i Béla polgármester, ha nincs több hozzászólás az elhangzottak alapján 
javasolja elsőként a pályázat benyújtásához hozzájárulni. Javaslatát szavazásra 
bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2013.(II.1.) számú határozata 
 
Tárgy:  BHIM RAO Egyesület kérelme az önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanra vonatkozóan pályázat benyújtása tárgyában 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert hogy a BHIM RAO Egyesület (3751. 
Szendrőlád, Petőfi Sándor út 15.) által benyújtott „KEOP -2012-5.5.0” 
azonosító számmal rendelkező „Épületenergetikai fejlesztések a 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása, Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat 
benyújtásához szükséges és az Önkormányzat tulajdonát képező 362 
hrsz. alatt található 3751. Szendrőlád, Petőfi Sándor út 15. szám alatti 
ingatlan tekintetében a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 
V a d á s z i Béla polgármester javasolja, hogy amennyiben a BHIM RAO Egyesület 
által elkészített feladat ellátási szerződés a törvényi előírásoknak megfelelő, abban az 
esetben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak az aláírására. 
Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.0I.U számú határozata 

Tárgy; BHIM RAO Egyesület kérelme közfeladat ellátási szerződés 
aláírása tárgyában 

Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, a BHIM RAO Egyesület (3751. 
Szendrőlád, Petőfi Sándor út 15.) által elkészített és a „KEOP -2012-
5.5.0" azonosító számmal rendelkező „Épületenergetikai fejlesztések a 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása, Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című 
pályázat benyújtásához szükséges közfeladat ellátási szerződés -
amennyiben az a törvényi előírásoknak megfelelő - aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

www 
Homyákné Szilasi Melinda 

aljegyző 

Lakatos Gábor 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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Nóvák László Zsolt 
települési képviselő 


