Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 15-én
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
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Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık,
Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Bordás József
Bejelentéssel távol: --Jelen vannak továbbá: Szőcs Pálné, az Általános Iskola igazgatója, Süveges Lajos Kenderes
Város Vízmő vezetıje, Tichy-Rács István a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatója, Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Pádár Lászlóné jegyzı, Bíró
Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Lajkó
András érdeklıdı, Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 13 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzatának 177/2008.(X.15.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. október 15-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának vagyon és felelısségbiztosítására
adott árajánlatok elbírálására

-
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BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület legutóbbi ülésén tárgyalta az önkormányzat vagyon
és felelısségbiztosítására adott árajánlatokról szóló elıterjesztést. A Képviselı-testület úgy
foglalt állást, hogy a döntést legközelebbi ülésére halasztja, egyben felkérte a Polgármesteri
Hivatal Mőszaki csoportját, hogy készítsen tájékoztatót az önkormányzat 2007. és 2008. évi
biztosítási káreseményeirıl.

Hozzászólások
BÍRÓ CSABA a tájékoztató elkészült, amely tartalmazza a 2007. és 2008. évi bejelentett és
megtérített káreseményeket, valamint a biztosításra kifizetett összegeket. Mielıtt a vitára sor
kerül, tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Zrt a
szerzıdés felmondását nem fogadta el, mivel az határidı után érkezett, így a jelenlegi
szerzıdés további egy évig érvényben marad.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a tájékoztatót áttanulmányozva megállapítható, hogy háromszor
annyi biztosítási díjat fizet az önkormányzat évente, mint amennyit a káreseményekre
megtérít a biztosító.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a tájékoztatóban szerepel, hogy a biztosító nem fizetett a
szeméttelepnél történt betörésre és akna fedlapok eltulajdonítására. Véleménye szerint ezek az
események nem szerepelnek a szerzıdésben.
SÜVEGES LAJOS: a szeméttelepen található épületben tárolják a DT alkatrészeit, amit a
betörés során elvittek. A betörésnél keletkezett kár értéke 935 ezer Ft volt, melyre a biztosító
nem fizetett, csupán rongálási kárt térített.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a vagyon és
felelısségbiztosításra adott ajánlatok elbírálásáról szóló elıterjesztést, és 13 fı egyhangú
szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 178/2008.(X.15.) Kt. számú határozata
Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításáról
Kenderes Város Önkormányzata megtárgyalta a vagyon –és felelısségbiztosításról
szóló elıterjesztést, és úgy döntött, hogy 2008. október 29. napjával a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt-vel köt szerzıdést a társaság ajánlatában szereplı
feltételekkel.
Kenderes Város Önkormányzata a biztosítási szerzıdést 2009. október 28-i lejárattal
köti meg, igényt tartva a biztosító társaság által felkínált tartam engedményre.
A biztosítási díj fizetésének gyakoriságára az önkormányzat éves díjfizetést választ,
igény tartva az arra vonatkozó engedményre is.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a polgármestert a
határozat alapján a biztosítási szerzıdés aláírásával.
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Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Dr Falábúné Biztosítási Alkusz KFT
é r t e s ü l n e k.

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására
irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulás létrehozásáról
BOGDÁN PÉTER: az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen a Képviselı-testületnek
döntenie kell arról, hogy az ivóvízminıség-javítására irányuló beruházást Karcag várossal
együtt, Víziközmő Beruházási Társulás keretében valósítja meg. A beruházás keretében
Kenderesen és Bánhalmán vízmő telep kialakítása, fejlesztése, 1-1 db ivóvízkút felújítása
szerepel. A tervezett fejlesztés településre esı költsége 450 millió Ft. A megvalósításra
pályázati lehetıség van, 10 %-os önrész mellett.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: arról érdeklıdött, hogy a Karcagi Kistérségi Társulás 5 alapító tagja
közül miért csak Karcag és Kenderes (Bánhalma) maradt a programban, miért lépett ki a többi
település, továbbá arról érdeklıdött, hogy a költségek milyen arányban oszlanak meg a két
település között?
FODOR IMRE: Berekfürdı saját erıbıl meg tudja valósítani a beruházást, Kunmadaras és
Kisújszállás pedig az I. ütemben vesz részt a programban.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a döntés meghozatala elıtt szeretné kikérni Süveges Lajos
vízmő vezetıjének véleményét a társulás létrehozásáról.
SÜVEGES LAJOS: az önkormányzat önerıbıl nem képes megvalósítani ezt a beruházást.
Amennyiben erre lehetıség lenne, valószínőleg olcsóbban lehetne helyileg kivitelezni. A
vízminıségi elıírások betartása 2010-tıl kötelezı lesz. Ez alól felmentés nem adható a
jelenlegi törvényi szabályozás szerint.
BÍRÓ CSABA: a társulás alapító okirattal jön létre, melyben rögzíteni kell azt is, hogy a
társulás tagjai a létrehozott beruházásból milyen arányban fognak részesedni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: véleménye szerint a Társulási Tanácsba Kenderesrıl is
kellene szakembert delegálni.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolja, hogy a képviselı-testület Bogdán Péter polgármester
mellett Süveges Lajost , Kenderes Város Vízmő vezetıjét is delegálja a Társulási Tanácsba.
BAKTAI KÁLMÁN: úgy gondolja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel
önállóan nem képes a beruházást kivitelezni, így a társulási forma biztosíthat lehetıséget a
megvalósításra.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arra kéri polgármester urat, hogy szerezzen háttérinformációt,
azoktól a településvezetıktıl, akik a programban nem vesznek részt, arról, hogy milyen
formában kívánják megoldani az ivóvízminıség-javítást. Érdeklıdött továbbá arról, hogy
konkrétan milyen beruházás fog megvalósulni?
SÜVEGES LAJOS: A beruházás keretében olyan elıírásokat kell betartani, amit a törvényi
szabályozás és a tervek tartalmaznak a megfelelı vízminıség biztosítására. Ennek érdekében
kell Bánhalmán új kutat fúrni és mindkét településen gépházat kialakítani a technológia
kialakítására és védelmére.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a képviselı-testület júliusi ülésén szándéknyilatkozatban döntött
az ivóvízminıség-javító Program II. ütemében való részvételrıl. Megoldásnak a társulásban
való részvételt, és pályázati lehetıségek kihasználását látja.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a határozati javaslat elfogadását támogatja.
BÍRÓ CSABA: a beruházás megvalósítása komoly költségekkel jár, annak ellenére is, hogy
pályázati források igénybevételével fog történni. A döntés meghozatala elıtt tájékoztatja a
jelenlévıket arról, hogy a pályázati önerıt csak hitellel tudja biztosítani az önkormányzat,
illetve a mőködtetésnek is jelentıs költségei lesznek, melyhez egyrészrıl a lakosságnak,
másrészrıl az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia.
BOGDÁN PÉTER: javasolja, döntsenek arról, hogy a Társulási Tanácsba személye mellett
Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıjét is delegálja a képviselı-testület.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a javaslattal egyhangúan egyetértett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és a
megszavazott módosítással kiegészítve, 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot
hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 179/2008. (X.15.) Kt. számú határozata
Karcag - Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására
Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulás létrehozásáról

irányuló

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Karcag –
Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség-javítására irányuló beruházást a
társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási program keretében valósítja
meg.
2. A Képviselı-testület az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása
céljából jogi személyiséggel rendelkezı Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő
Beruházási Társulást hoz létre.
3. A Képviselı-testület Kenderes Város Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási
Tanácsba Bogdán Péter polgármestert, és Süveges Lajost, Kenderes Város Vízmő
vezetıjét delegálja.
4. A Képviselı-testület hozzájárul, hogy a társulás székhelye Karcag város Polgármesteri
Hivatalában legyen.
Errıl:
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben
2. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság (4028
Debrecen, Simonyi u. 14.)
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4. Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
5. Kenderes Város Vízmő Helyben
5. Karcag Városi Önkormányzat (5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda,
Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a 4-es számú fıúton a biztonságosabb átkelés érdekében kéri a
polgármester úr segítségét abban, hogy két helyen, a transzformátornál és a sportpályánál
gyalogátkelıhely kialakítását kezdeményezze. Javasolja, hogy az önkormányzati
képviselık, és bizottság elnökök tiszteletdíjának 2007.évi szinten tartásával keletkezett
598 ezer Ft céltartalék is erre a célra kerüljön felhasználásra.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a céltartalék felhasználásáról a képviselı-testületnek
határozni.

külön kell

ESZTERÓ IMRÉNÉ: támogatja Krokavecz László javaslatát.
BOGDÁN PÉTER: az elızı testületi ülésen javasolta, hogy a képviselı-testület tagjaival
informális beszélgetésen tájékozódjanak a jövıt érintı feladatokról.
LAJKÓ ANDRÁS: felolvasta a polgármester úrhoz, illetve a képviselı-testülethez írt levelét.
Azzal fordult a polgármester úrhoz, illetve a képviselı-testülethez, hogy a személye és az EON között fennálló per kapcsán minden vagyonát elvesztette, kilátástalan helyzetbe került,
anyagilag mélyponton van. Abban kéri az önkormányzat segítségét, hogy 362.716 Ft
meghitelezését kérje, mivel ezt az összeget nem tudja befizetni az E-ON-nak. Az összeg
visszafizetését vagy ledolgozná, vagy virágpalánta elıállításával törlesztené.
BOGDÁN PÉTER: Lajkó András és az E-ON között fennálló peres ügyben az illetékes
bíróság fog dönteni, az önkormányzatnak nincs lehetısége abba beleavatkozni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kölcsönt az önkormányzatnak nem áll módjában nyújtani. Olyan
segítséget tudnak adni, hogy amint lehetıség nyílik rá, foglalkoztatni tudja a Polgármesteri
Hivatal közhasznú, illetve közcélú munkásként. A munkavégzés után kapott járandóságból
tudja törleszteni az E-ON felé fennálló tartozását.
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést – a zárt ülést követıen – 9
óra 17 perckor bezárta.

kmf.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

JEGYZİKÖNYV

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 15-én 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. október 15-i
ülése napirendjének elfogadásáról

177/2008.

1./ Az önkormányzat vagyon- és felelısségbiztosításáról

178/2008.

2./ Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására
irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulás létrehozásáról

179/2008.

