Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. november 12-én 08
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs
alpolgármester,
Bejelentéssel távol: Dr Ila Erzsébet, Szatmári Tibor
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Turi János, a Polgármesteri Hivatal vezetı-fıtanácsosa, Tichy-Rács
István a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Koncz Éva, a
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Szőcs Pálné, az Apáczai Csere János Általános
Iskola igazgatója, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı

BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 12 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes.
A képviselı-testület ülését telefonon hívta össze, a határidık rövidsége és a napirendek
fontossága miatt.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1./ Tájékoztatás a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István út
27. szám alatti intézmény részére tankonyha berendezések, eszközök beszerzése tárgyában a
szerzıdés aláírásáról
2./A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által biztosított pályázati
forrás felosztásáról
3./ Elıterjesztés a 2009. évi ellenırzési terv jóváhagyásáról
4./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
5./ Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. E. kódszámú, Helyi
településfejlesztési akciók támogatására benyújtandó „Város rehabilitációs beavatkozások
Kenderes városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő pályázatról
6./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának
elıterjesztés megtárgyalása

módosításáról szóló
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7./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás
módosításáról szóló elıterjesztés megtárgyalása

Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2008.(XI.12.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 12-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
Tájékoztatás a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István
út 27. szám alatti intézmény részére tankonyhai berendezések, eszközök beszerzése
tárgyában a szerzıdés aláírásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium részére tankonyhai berendezések beszerzése tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás eredményérıl és a nyertes ajánlattevırıl. Az intézmény a tankonyhai
berendezések beszerzését többségében pályázati forrásból biztosítja, a pályázati
elszámoláshoz elengedhetetlen, hogy a vállalkozási szerzıdést a tanintézmény igazgatója írja
alá.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztatást, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 196/2008. (XI.12.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István út 27. szám alatti
intézmény részére tankonyhai berendezések, eszközök beszerzése tárgyában a szerzıdés
aláírásáról
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a tájékoztatást megtárgyalta, és
az abban foglaltakat tudomásul vette.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Koncz Éva a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense Helyben
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER felkérte Tichy-Rács Istvánt, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és
Kollégium igazgatóját, tájékoztassa a Képviselı-testületet az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program pályázati lehetıségérıl.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázata a napokban
került kiírásra, és november 30-ig adhatók be a pályázatok. Pályázhatnak- többek között –
non-profit szervezetek és települési önkormányzatok. Az eddigi ismeretek alapján,
amennyiben települési önkormányzatok, non-profit szervezetek beruházása nem közhasznú
tevékenység ellátásához kötıdik, és hátrányos helyzető területen valósul meg, úgy a
támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 65 %-a. A támogatás összege 200 ezer
euronak megfelelı forintösszeg lehet. Az iskola pályázni szeretne a lovas turisztikai
szolgáltatásokon belül fedeles lovarda építésére, valamint a kastély északi szárnyában
idegenforgalmi vendégszoba kialakítására, illetve a vendégszobák komfortfokozatát szeretnék
szállodai színvonalúvá fejleszteni. A Képviselı-testülettıl elvi támogatást kér a pályázat
benyújtásához.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a képviselı-testület tájékoztatást kapott a pályázati lehetıségrıl. Mivel
a pályázat beadási határideje november 30, és addig a képviselı-testület még ülésezni fog,
javasolja, hogy a konkrét adatok birtokában döntsön a testület a pályázat támogatásáról.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által biztosított pályázati
forrás felosztásáról
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat képviselı-testülete 80/2008.(V.22.) Kt. számú
határozatával pályázatot nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítványhoz, az Apáczai Csere János Általános Iskola és az Óvodai Egység taneszközellátottságának javítására. Az Óvodai Egység 1.600 ezer Ft, az Általános Iskola pedig 975
ezer Ft támogatást igényelt. A Közalapítvány értesítése alapján a benyújtott pályázatra a
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Kuratórium 431 ezer Ft támogatást ítélt meg. A támogatás alatta marad a pályázott
összegnek, ezért kérte a képviselı-testületet, hogy döntsenek arról, hogy a két intézmény
milyen arányban részesüljön a pályázati forrásból: - azonos mértékben (215.000 Ft – 215.000
Ft) – a benyújtott igény arányában (Általános Iskola 268.000 Ft - Óvoda 162.000 Ft) -az
Általános Iskola kérelmére, az igényelt taneszközök oktatásban betöltött fontossága alapján
260.000 Ft, Óvoda: 170 ezer Ft.
Hozzászólások
SZŐCS PÁLNÉ: az iskola 10 oktatástechnikai eszközre adta be a pályázatot, melybıl a
legfajsúlyosabb a labor tápegység, mely a 8. osztályos fizika oktatás nélkülözhetetlen
eszköze. A tanári demonstrációs készlet eredeti tápegysége 700.00 Ft-ba kerül. A tápegység
beszerzési értéke 224.900 Ft, melyet más forrásból nem tudnak biztosítani. Pályáztak továbbá
egy darab cd/dvd lejátszó beszerzésére, is mivel a jelenlegi lejátszóval nem lehet léptetni az
egyes mősorszámok között. Kéri a Képviselı-testületet, hogy az elnyert összeg ne a
benyújtott költségvetés arányában, hanem az igényelt taneszközök oktatásban betöltött
fontossága alapján kerüljön elosztásra.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: javasolta, hogy a megpályázott összeg arányában
részesüljenek az intézmények a pályázati forrásból.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: egyetért az elızı véleménnyel, annál is inkább, mivel a benyújtott
pályázat bírálati díját - az Óvoda esetében közel 49 ezer Ft-ot – a „Lurkó” Alapítvány
biztosította. A pályázat a taneszköz fejlesztési tervben foglaltak teljesítésére lett kiírva. Az
óvoda le van maradva a tervtıl, mivel az elmúlt években nem nyertek annyi pénzeszközt,
amennyi szükséges lett volna.
SZŐCS PÁLNÉ: egyetért azzal, hogy az önerıt az intézmények a benyújtott pályázati összeg
arányában fizették.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a pályázati összeg önerejét és bírálati díját az Óvodai Egység részérıl
a „Lurkó Alapítvány” biztosította.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért Kuczeráné Sípos Judittal abban, hogy az arányos elosztás
igazságosabb lenne, ennek ellenére azt szeretné kérni a Képviselı-testülettıl, hogy a
továbbtanulási esélyek növelése miatt a hiányzó labor tápegység megvásárlásához járuljon
hozzá, ezért a harmadik variáció megszavazását támogatja.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javaslata az volt, hogy az intézmények arányosan kapják meg a
pénzösszeget, ugyanakkor az eszköz megvásárláshoz hiányzó 62 ezer Ft fedezetének
biztosítására keressenek lehetıséget.
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében „abszolútnak” tartja a
hiányzó pénzösszeg biztosítását.
TAPASZTÓ SZABOLCS: javasolta, hogy a két intézményvezetı egyezzen meg a pénzösszeg
felosztásáról.
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MAGYAR ISTVÁN: az önkormányzati képviselık és bizottsági elnökök tiszteletdíjának
2007. évi szinten tartásával a képviselı-testület céltartalékot képzett, szabadtéri
sportlétesítmények kialakítására. A céltartalék felhasználásáról a képviselı-testület nem
döntött, így javasolja a 62 ezer Ft biztosítását fenti összegbıl történı átcsoportosítással.
BÍRÓ CSABA :a céltartalék sportlétesítmények kialakítására lett meghatározva, nem oktatási
célú felhasználásra. A Képviselı-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a határozatot
módosítsa.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Óvodai Egység a pályázat önerejét alapítványán keresztül
biztosította. Kérdése az volt, hogy az iskola saját alapítványán keresztül nem tudja-e
biztosítani a hiányzó összeget.
SZŐCS PÁLNÉ: elképzelhetınek tartja, viszont havonta nyújt be a Kuratóriumhoz igényeket,
szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek fedezetére. Mivel a pályázat taneszköz fejlesztésre
vonatkozik, úgy gondolták, hogy az önerıt nem az Alapítványon keresztül biztosítják.
BÍRÓ CSABA: az 598 ezer Ft céllal meghatározott tartalék, aminek a célját megjelölte a
képviselı-testület. Amennyiben a célt módosítani kívánja, úgy arról döntés szükséges.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: ı is benyújthatott volna olyan igényt, hogy nem elég a
pályázati összeg. Úgy gondolja, hogy örülni kell az elnyert támogatásnak, és nem kellene
„szemérmetlen lobbizással” még jobban a két intézményt egymás ellen fordítani. Ha meg
lehet oldani saját erıbıl ezeket a beszerzéseket, akkor ne kérjenek az önkormányzattól
segítséget a jelenlegi pénzügyi helyzetben.
BOGDÁN PÉTER: a tavalyi évben is hasonló probléma volt a Közoktatási Közalapítvány
által elnyert pályázati forrás felosztásánál. Jó lenne a jövıre vonatkozóan egyfajta
rendezıelvben megállapodni, hogy a jövıben ne forduljon elı hasonló probléma.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy a jövıt illetıen hozzon olyan
döntést, hogy az ilyen jellegő megnyert pályázati összegek a beadott pályázatok arányában
kerülnek elosztásra.
SZŐCS PÁLNÉ: elfogadja az arányos elosztást. Amennyiben a képviselı-testület olyan
döntést, hoz, hogy a jövıben az ilyen jellegő pályázatokat a benyújtott igények alapján
arányosan osztja szét, az mindenkinek tanulságul szolgálhat. Nem tartja szerencsésnek, hogy
ilyen esetben az intézményvezetı, mint képviselı dönt. Azt a fajta együttmőködési készséget
elvárná Kuczeráné Sípos Judittól, hogy bízza a testületre az ilyen jellegő döntést, és
tartózkodjon a szavazástól. Az ı részérıl egy kérés volt a pénzösszeg biztosítása, ítélje meg a
képviselı-testület, hogy ez mennyire „szemérmetlen lobbizás”. Ez egy iskolai oktatási eszköz
megvásárlására irányult, semmiféle feszültségkeltés nem volt mögötte.
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BOGDÁN PÉTER: javasolja, hogy a megnyert pályázati támogatás a benyújtott igények
arányában kerüljön felosztásra, és a jövıben az ilyen jellegő megnyert pályázati összegek
az intézmények között a benyújtott igények arányában kerüljenek felosztásra.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy elıször a módosító
javaslatokról kell szavazniuk.
A szavazás elıtt Krokavecz László, Tapasztó Szabolcs és Magyar István visszavonta
módosító javaslatát, így szavazásra az eredetileg beterjesztett határozati javaslat került.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2008.(XI.12.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által biztosított pályázati forrás
felosztásáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
Kuratóriuma által taneszköz-ellátottság javítására biztosított 431.000 Ft
pályázati forrást az érintett intézményeknek az alábbiak szerint biztosítja:
Óvodai Egység:
Apáczai Csere János Általános Iskola:

269 ezer Ft
162 ezer Ft

A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét arra, hogy
a jövıben az ilyen jellegő pályázati források a benyújtott pályázat arányában kerülnek
felosztásra.
Errıl: 1./ Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység intézményvezetıje, Helyben
2./ Szőcs Pálné Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya Helyben
4./ Irattár
é r t e s ü l n e k.

3. 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 a 2009. évi ellenırzési terv jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ :a Képviselı-testület által elfogadott 2009. évi belsı ellenırzési tervet
meg kell küldeni a Karcagi Kistérségi Társulásnak. A Kistérségi Társulás keretein belül
végzett belsı ellenırzés ellátását illetıen a képviselı-testületnek javasol változtatásokat, fıleg
a belsı ellenır személyében, Csehné Köteles Rozáliával javasol megállapodást kötni Azok a
feladatok, amelyeket a Kistérségi Társulás a belsı ellenırzés tekintetében a megállapodásban
rögzített, nagyobbrészt nem teljesültek. A belsı ellenırzési terv elkészítésénél megpróbálták
azokat a célokat meghatározni, ahol legnagyobb a kockázat. Kéri a Képviselı-testületet, hogy
a beterjesztett 2009. évi ellenırzési tervet jóváhagyni szíveskedjen.
Hozzászólás
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: bízik abban, hogy Csehné Köteles Rozália megbízásával
átfogóvá válik az ellenırzés, mind az önkormányzat mind az intézmények tekintetében, és
olyan tanácsokat és ötleteket kapnak, amelyek segítséget fognak jelenteni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: számára is megnyugtatónak tőnik az, hogy Csehné Köteles Rozália
fogja végezni a belsı ellenırzést. Többször jelezte a problémát a képviselı-testületnek, ezért
is lett betervezve a költségvetésbe a külsı szakértı díja, amelyet a jövı évi költségvetés
készítésénél is figyelembe kell venni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2008.(XI. 12.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2009. évi
belsı ellenırzési tervet, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagy.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, Karcag
é r t e s ü l n e k.

4. 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 Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
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Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közbeszerzésekrıl szóló törvény szerint, ha az ajánlatkérı által elıre
nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a tervben nem
szereplı, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárást is
lefolytathatja, de ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell. A Képviselıtestület által elfogadott 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervben nem szerepel a
tankonyhai berendezések, eszközök közbeszerzési eljárása, így a fentiek miatt szükségessé
vált a 2008.évi közbeszerzési terv módosítása, melyet az elıterjesztésben foglaltak szerint kér
elfogadni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 199/2008. (XI.12.) Kt. számú határozata
a 2008. évi közbeszerzési terv módosításáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Kenderes Város
Önkormányzatának, mint ajánlatkérınek a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 5. § alapján elkészített 2008. évi összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
módosítja

Kenderes Város Önkormányzatának
2008. évi közbeszerzési terve
I

A terv elfogadása elıtt indított közbeszerzési eljárások
A) Árubeszerzés:
A közbeszerzés tárgya: Központi Konyha élelmiszer beszerzése
A közbeszerzés elızetesen becsült értéke Ft-ban (nettó): 23.000.000 Ft
A közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerő eljárás
A közbeszerzési eljárás ideje: 2008. március
Elızetes tájékoztató készült-e: nem
B) Szolgáltatás megrendelése:------C) Építési beruházás:-----II.

A terv elfogadásakor még nem jelentkezı igény miatt indított közbeszerzési
eljárás

A) Árubeszerzés:
1.
A közbeszerzés tárgya: Kotró-rakodógép beszerzése
A közbeszerzés elızetese becsült értéke (nettó): 13.280.000 Ft
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A közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerő eljárás
A közbeszerzési eljárás ideje: 2008. augusztus
Elızetes tájékoztató készült-e: nem
A módosítás indoka: A jelenlegi gép helyett új kotró-rakodógép beszerzésének
szükségessége merült fel
2.

A közbeszerzés tárgya: Tankonyhai berendezések, eszközök
A közbeszerzés elızetese becsült értéke (nettó): 14.425.370 Ft
A közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerő eljárás
A közbeszerzési eljárás ideje: 2008. augusztus
Elızetes tájékoztató készült-e: nem
A módosítás indoka: Helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló rendelet
elfogadása
B) Szolgáltatás megrendelése:------C) Építési beruházások:
A közbeszerzés tárgya: Orvosi rendelı akadálymentesítése
A közbeszerzés elızetese becsült értéke (nettó): 7.231.000
A közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerő eljárás
A közbeszerzési eljárás ideje: 2008. augusztus-szeptember
Elızetes tájékoztató készült-e: nem
A módosítás indoka: Sikeres pályázat

Errıl:
1. Bogdán Péter polgármester, Helyben
2. Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3. Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Helyben
4. Koncz Éva, közbeszerzési referens
é r t e s ü l.
5. 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 az Észak-Alföldi Operatív Program 5. 1. 1. E. kódszámú, Helyi
településfejlesztési akciók támogatására benyújtandó „Város rehabilitációs
beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében”
címő pályázatról
Szóbeli kiegészítést tett Bogdán Péter.
BOGDÁN PÉTER: az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatán Kenderes Város
Önkormányzata 55.103.003 Ft támogatás nyert, melybıl a pályázati kiírás szerint 5.510.300

-
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forint terheli az önkormányzatot, amelyet hitelbıl kívánt biztosítani az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy a pályázatot az önkormányzat megnyerte, és a megvalósítás átnyúlik
2009-re, javasolja az önerıt a 2009. évi költségvetés terhére biztosítani.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy a megnyert pályázat megvalósítása során
egy kivitelezıt kell választani, vagy a beruházást külön cégek is végezhetik?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint a megvalósítás részekre bontható, és a projekt
közbeszerzés köteles, melyrıl a képviselı-testület a késıbbiekben fog dönteni..
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2008. (XI.12.) Kt. számú határozata
Az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. E. kódszámú, Helyi településfejlesztési
akciók támogatására benyújtandó „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes
Városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében”címő pályázatáról

•
•
•
•
•
•

Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. E.
kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók támogatására címő intézkedés
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani.
A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
Horthy Liget fejlesztése:
térkövezés
streetball pálya készítése
egy pár mini focikapu kihelyezése
játszótér bıvítés
padok, hulladékgyőjtı edények kihelyezése (6-6 db)
A Rózsa Ferenc út szilárd burkolattal történı ellátása.
Automata díszkút kihelyezése a Rákóczi Ferenc és a Toldi Miklós út sarkán.
Padok, hulladékgyőjtı edények kihelyezése a Rákóczi Ferenc és a Szövetkezeti utak
mentén (6-6 db).
Bem József út szilárd burkolattal történı ellátása.
A sportpálya edzıpályájának felújítása. (egy pár kapu, labdafogó hálók telepítése)
A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén az
önrészt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
Pályázati támogatás (90%)
Önerı (10%)
Összesen

49.592.7035.510.30055.103.003 -
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Jelen határozat elfogadásával a 106/2008 (VI. 13.) számú önkormányzati határozat
hatályát veszti.

Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

6.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 a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2008.(XI.12.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényre
az alábbiak szerint dönt:
1. A karcagi Többcélú Kistérségi Társulás jelenleg hatályos Alapító Okiratának
6. pontjában az „Állami feladatként ellátott alaptevékenységekhez kapcsolódó
szakfeladat számok:” cím alatti felsorolás az alábbiakkal egészül ki:
„- 75115-3
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 75196-6
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhetı elszámolása
-80521-2
Pedagógiai szakszolgálat”
Errıl: 1. Kenderes város önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai Székhelyükön
é r t e s ü l n e k.
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7.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 a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2008.(XI.12.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás
módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.
évi CVII. törvényre az alábbiak szerint dönt:
1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás II. fejezetének 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„ – 75115 – 3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
- 75196-6

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra
nem tervezhetı elszámolása

- 80521-2

Pedagógiai szakszolgálat

2. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás VII. fejezete a következı ponttal egészül ki:
„13.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás feladatait csak a normatív
támogatás, illetve egyéb pályázati támogatás, valamint a társult
önkormányzatoktól átvett pénzeszközök erejéig vállalja a
feladatellátásokat.”

Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai Székhelyükön
é r t e s ü l n e k.
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BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
MAGYAR ISTVÁN: elmondta, hogy a mai híradásokban jelent meg, hogy a Magyar Posta Zrt
több postahivatalt bérbe kíván adni, köztük a kenderesi és bánhalmi postahivatalt is.
BOGDÁN PÉTER: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 9 órakor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. november 12-én 08
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 12-i
ülése napirendjének elfogadásáról
195/2008.
1./A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes,
Szent István út 27. szám alatti intézmény részére tankonyhai berendezések,
eszközök beszerzése tárgyában a szerzıdés aláírásáról
196/2008.
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által
biztosított pályázati forrás felosztásáról

197/2008.

3. /Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi belsı ellenırzési tervének
jóváhagyásáról
198/2008.
4./ A 2008. évi közbeszerzési terv módosításáról

199/2008.

5./ Az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. E. kódszámú,
Helyi településfejlesztési akciók támogatására benyújtandó „Város
rehabilitációs beavatkozások Kenderes városban a jobb életminıség
és az esélyegyenlıség jegyében” címő pályázatáról

200/2008.

6./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának
módosítása

201/2008.

7./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosítása

202/2008.

