Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. április 8-án 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs
alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Oláh József Pál, Szatmári Tibor
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Koncz Éva a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Fodor
Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Mikes Ferencné a Polgármesteri Hivatal vezetı
fıtanácsosa, Kovács József az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kunhegyesi
Kirendeltségének vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 12 fı van jelen, két fı bejelentéssel van távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplı
napirendek megtárgyalását az alábbi módosítással:
Elsı napirendi pontként javasolta megtárgyalni Kenderes Város Önkormányzatának 2009.
évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervének elfogadását, majd ötödik napirendi pontként
elıterjesztést Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretén
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÁAOP – 5.1.1/E-2008 – 0037 azonosító számú
„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az
esélyegyenlıség jegyében, elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló
egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására, végül zárt ülésen
önkormányzati ügy megtárgyalását.
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 75/2009.(IV.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 8-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.
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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

Kenderes Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási tervének elfogadása
BOGDÁN PÉTER: a települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása
érdekében április 15-ig közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük. A Szociális Kerekasztal
megtárgyalta a tervezetet, ahol olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy az elkészült
közfoglalkoztatási terv alapján az önkormányzat az „Út a munkához” program keretében a
munkára képes tartós munkanélküli személyek foglalkoztatását biztosítani tudja.
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsége az elkészült
Közfoglalkoztatási terv kiegészítésére írásban tett javaslatot, melyet ismertetett. Ezek szerint
a negyedévenkénti ütemezésnél a foglalkoztatottak száma az I. negyedévben 33 fı, a II.
negyedévben 126 fı, a III. negyedévben 108 fı, a IV. negyedévben 94 fıvel egészül ki,
valamint a közfoglalkoztatásba bevonhatók száma 446 fı, a bevont személyek száma pedig
361 fı. A tervben szereplı foglalkoztatásba bevont létszám és a rendelkezésre állási
támogatásra jogosultak létszáma közötti különbség 85 fı. Az önkormányzat anyagi
lehetıségeit figyelembe véve a fenti létszám foglalkoztatását áthúzódó foglalkoztatásként
2010-ben tudják megoldani.
Hozzászólások
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: arról érdeklıdött, hogy
következı évre?

a foglalkoztatás áthúzódhat-e a

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: áthúzódhat, de a 2010. évi költségvetés ismeretében lehet csak
kötelezettséget vállalni a foglalkoztatásra.
KOVÁCS JÓZSEF: jogszabály alapján kell a Munkaügyi Központnak véleményezni az
önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervét, melyet április 15-ig kell a Képviselı-testületnek
elfogadni. Igen tiszteletre méltónak tartja a településvezetés és a képviselı-testület
elkötelezettségét a közfoglalkoztatásban való részvételben, amely igen nagy lehetıséget
jelent a tartós munkanélküli személyek foglalkoztatásában, felvállalva a hátrányos helyzető
ügyfelek foglalkoztatásba vonását is. Az önkormányzat számára is elınyt jelenthet
foglalkoztatásuk, mivel a munkavégzés túlnyomórészt közterületeken történik, amely
elınyösen megváltoztathatja a település arculatát is. A közfoglalkoztatás elınyös lehet
mindkét fél számára, azonban meg kell fogalmazni az ezzel járó kockázatokat is. A
foglalkoztatás határozott idejő munkaviszonyt jelent, amely akkor tud eredményt hozni, ha
„valódi munkaviszony” van mögötte, és amelynek biztosításához a munkakövetelmény, a
fegyelmezettség és a teljesítmény ellenırzése biztosított lesz. Nagy létszámú foglalkoztatásról
van szó, amelynek lebonyolítása a települési önkormányzatot terheli.. Nagy kihívást és nagy
feladatot jelent, amelynek megvalósításában elkötelezettséget vállalt az önkormányzat. A
tervet elfogadásra javasolja.

-

3–

KROKAVECZ LÁSZLÓ: a közfoglalkoztatás gyakorlati részérıl érdeklıdött, valamint azt
kérdezte, hogy a finanszírozáshoz szükséges forrás biztosítására lesz-e állami fedezet?
KOVÁCS JÓZSEF: az új jogszabályok hatályba lépésével lényegesen megváltozott az
együttmőködési kötelezettség teljesítése. A rendelkezésre állási támogatás igénybevételéhez
csak a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével van elıírva együttmőködési
kötelezettség. A rendszeres szociális segélyezettek köre szőkebb kör, ahová
egészségkárosodott, 55 évet betöltött, valamint 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelık –
akik bizonyos korlátozó feltételek mellett mentesülnek a foglalkoztatási kötelezettség alóltartoznak. Ez a szők kör ellátást kap, és a Családsegítı Szolgálattal van elıírva
együttmőködési kötelezettség. A közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközöket az
önkormányzatnak kell biztosítani. A közcélú foglalkoztatás bér és járulékai költségeinek 95
%-át az állam fedezi, az önkormányzatnak 5 % saját erıt kell biztosítani, ez a jelenlegi
jogszabályokat figyelembe véve mintegy 2500-3000 Ft/fı/hó összeget jelent.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatás
keretében mezıgazdasági gazdálkodási tevékenységet folytathat-e?
KOVÁCS JÓZSEF: a közfoglalkoztatás három elembıl áll, a közmunkából, a közhasznú
munkából és a közcélú munkából. A finanszírozást nézve a legkedvezményezettebb a közcélú
foglalkoztatás, amely szigorúan szabályozza,
hogy milyen jellegő munkákat lehet
elvégeztetni támogatott formában. Ezek csak és kizárólag olyan feladatok lehetnek, amelyek
az önkormányzat kötelezı feladatai, vagy az önkormányzat által vállalt közjellegő feladatok.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közfoglalkoztatás keretében jelentıs eredményeket lehetne elérni
abban az esetben, ha központi támogatást lehetne igényelni dologi kiadásokra. Kevés
önkormányzat van felkészülve a dologi kiadások tekintetében az ilyen jellegő
foglalkoztatásra.
BORDÁS JÓZSEF: kérdezte, hogy milyen szankciót kell alkalmazni abban az esetben, ha
valaki a munkaszerzıdésben elıírt feltételeket megszegi?
KOVÁCS JÓZSEF: a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók a Munka
Törvénykönyv hatálya alá tartoznak. Határozott munkaidejő szerzıdés alapján dolgoznak,
amelyben rögzíteni kell a rendkívüli felmondás eseteit is.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a tervet jónak tartja, elfogadásra javasolja.
BOGDÁN PÉTER: bízik benne, hogy a Közfoglalkoztatási Tervben foglaltakat végre tudják
hajtani. Megköszönte a Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetıjének és munkatársainak
segítı közremőködését. A tervet elfogadásra javasolja.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12
fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 76/2009.(IV.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervének
elfogadásáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
2009. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét, melyet a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogad.
Errıl: 1./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége
Szolnok, Liget út 6.
2./ Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsége
Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
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 Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2009. (IV.08.) Kt. számú határozata
a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadására

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Kenderes
Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérınek a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5. § alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képezı 2009. évi
összesített közbeszerzési tervét elfogadja.
Errıl : 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-5–
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 Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt kérdezte, hogy jogilag, esetleg mőszaki, szakmai oldalról
milyen kockázata van az önkormányzatnak a társulásba történı belépéssel?
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jogásszal nézték át az iratokat. Azok az észrevételek és javaslatok,
amelyeket megfogalmaztak, túlnyomórészt bekerültek az okiratokba. Kockázata mindennek
van., de Kenderes egyedül ezt a beruházást nem tudja megvalósítani, csak társulás keretében.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 78/2009. (IV. 08.) Kt. sz. h a t á r o z a t
a Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapításáról
1.) A Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Víziközmő
Beruházási Társulást alapít 2009. április 1-tıl határozatlan idıre a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (továbbiakban: Vg.tv.) 4. §.
(1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység
fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt – tervek kialakítása és
végrehajtása, továbbá a Vg. tv. 4. §. (2) bekezdés a) pontjában szabályozott
ivóvíz-minıségő vízre vonatkozó elıírásoknak megfelelı ivóvízellátás céljából.
A társulás neve: Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás
Székhelye: 5300 Karcag Kossuth tér 1. (7 hrsz)
A társulás alapítója: Karcag Városi Önkormányzat
5300 Karcag Kossuth tér 1.
Kenderes Város Önkormányzat
5331 Kenderes, Szent István út 56.
A társulás elnöke:
Dr. Fazekas Sándor
5300 Karcag Hunyadi u. 35. sz.

-6A társulás alelnöke:
Bogdán Péter
5331 Kenderes, József Attila út 45/b. sz.

A társulás alaptevékenységi köre a TEÁOR 08. besorolás szerint:
4221 Folyadék szállításra szolgáló közmő építése
4291 Vízi létesítmény építése
2.)

A Képviselı-testület a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási
Társulás alapításához szükséges 1.247.025,- forintot a 2009 évi általános tartalék
keret terhére biztosítja.
Felelıs:

Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztály vezetıje
Határidı: 2009. április 30.

3.) A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert, hogy a határozat
mellékleteként csatolt alapító okiratot az egyik alapító nevében aláírja.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2009. április 15.
E r r ı l értesülnek:
1) Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai lakóhelyükön
2) Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag Kossuth tér 1.
3) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi
Iroda, Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.)
4) Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen,
Simonyi út 14.
5) Kenderes Város Vízmő Kenderes, Szent István út 56.
6) Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben
- Mőszaki csoport, helyben

Kenderes Város Önkormányzatának 78/2009. (IV.8.) Kt. sz. határozat melléklete
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás Alapító Okirata
Az alapító okiratban felsorolt önkormányzatok a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. §
(1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló
1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján egymással
társulva a települések ivóvízminıségének javítása, valamint az ennek megvalósítását szolgáló
pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati
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társulást hoznak létre és biztosítják annak mőködési feltételeit. Társult önkormányzatok az
alapító okiratot az alábbiak szerint határozzák meg:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv neve:

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási
Társulás
Székhelye:
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Az alapítók neve, székhelye és létrehozásról rendelkezı határozat száma:
Önkormányzat neve
Címe
Karcag Város
Önkormányzata
Kenderes Város
Önkormányzata
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
5331 Kenderes, Szent István út 56.

Alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint.

A költségvetési szerv mőködési köre:
Irányító szerv neve és székhelye:

A költségvetési szerv besorolása:

A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre:

A költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:
A foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony
A Társulás feladatellátását szolgáló
vagyona:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.
§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi
víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a
vízgazdálkodás országos koncepciójával és a
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2)
bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-minıségő
vízre vonatkozó elıírásoknak megfelelı ivóvízellátás.
4221
Folyadék szállítására szolgáló
közmő építése
4291
Vízi létesítmény építése.
A társulás önkormányzatainak közigazgatási területe.
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi
CV. tv. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján
közszolgáltató közintézet és a 18.§ (2) bekezdés
szerint önállóan mőködı költségvetési szerv.
Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdálkodási
feladatait a székhely önkormányzat Pénzügyi
Szolgáltató Intézmény látja el külön megállapodás
alapján a 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 18.§. szerint.
A költségvetési szerv vezetıjét a Társulási Tanács
nyilvános pályázat útján nevezi ki/ bízza meg.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.
A társulás alapításának forrását az alapító
önkormányzatok költségvetéseikbıl biztosítják, a
társulás késıbbi mőködésével kapcsolatos forrásokat
pedig pályázati úton és saját költségvetésbıl fogják
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biztosítani a társulási megállapodásban foglaltak
szerint.
A társulás vagyona a társulás megszőnése A társulás vagyona felett a társulás Tagjai a pénzügyi
vagy a tagság felmondása esetén.
hozzájárulásuk
arányában
rendelkeznek
tulajdonjoggal. A vagyon rendezése a megszőnés és a
tagság felmondása esetén a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint történik.
Vállalkozói tevékenység köre és mértéke: A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának
elérése, feladatának teljesítése érdekében,
alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat.

(: Dr. Fazekas Sándor :)
Karcag város polgármestere

(: Bogdán Péter :)
Kenderes város polgármestere

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2009.(IV.8.) Kt. számú határozata
a 2009. évi általános költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapításához
szükséges 1.247.025 Ft-ot a 2009. évi általános tartalék keret terhére biztosítja.
Felelıs: Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztály vezetıje,
Határidı: 2009. április 30.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
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 a Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására
irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulási Megállapodás elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának. 80/2009. (IV. 08.) Kt. sz. h a t á r o z a t
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására irányuló
Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulási Megállapodás elfogadásáról
1. A Képviselı-testület a határozat mellékletét képezı társulási megállapodást és
annak mellékleteit elfogadja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képezı társulási megállapodást aláírja.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2009. április 15.
3. A Képviselı-testület Karcag Város Önkormányzatának képviselıjeként a
Társulási Tanácsba Bogdán Péter polgármestert delegálja. A Társulás Pénzügyi
Mőszaki Szakértı Bizottságába: Bíró Csaba Kenderes Város Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıjét, Fodor Imre
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal csoportvezetıjét és Süveges Lajos
Kenderes Város vízmővezetıjét delegálja.
4. A Képviselı-testület elfogadja, hogy a Karcag-Kenderes (Bánhalma)
Víziközmő Beruházási Társulás, mint beruházó projektgazda pályázatot
nyújtson be az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.3.0. kódszámú ivóvízminıség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció
keretében elnyerhetı támogatás iránt.
5. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a 4. pont szerinti pályázathoz
szükséges társulási saját erı biztosításához a társulási megállapodásban
rögzített arányban hozzájárul.
6. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban
és a társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás
mőködése és a beruházás megvalósítása érdekében szükséges további
megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintı pénzügyi
kötelezettségvállalást elızetes jóváhagyásra terjessze a Képviselı-testület elé.
E r r ı l értesülnek:
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyeiken
2. Karcag Városi Önkormányzat, Dr. Fazekas Sándor polgármester (5300
Karcag, Kossuth tér 1.)
3. ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Társaság (4028 Debrecen, Simonyi u. 14.)
4. Kenderes Város Vízmő (5331 Kenderes, Szent István út 56).
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi
Iroda, Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.)
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6. Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben
- Mőszaki csoport, helyben
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 a Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és az
ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság között
létrejövı megbízási szerzıdés megkötésérıl
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 81/2009. (IV. 8.) Kt. sz. határozat
a Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és az ÉARFŐ Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság között létrejövı megbízási
szerzıdés megkötésérıl

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminıség javító Program II. ütem elıkészítési munkáinak feladataival, és megbízza
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget a határozat mellékletét képezı
megbízási szerzıdés szerint a fennmaradó munkák elvégzésére.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter, mint a Karcag – Kenderes (Bánhalma)
Víziközmő Beruházási Társulás egyik tagönkormányzatának polgármesterét a határozat
mellékletét képezı megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2009. április 15
3. A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályát, hogy az 1., 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı
Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
vezetıje
Határidı: 2009. április 15.
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E r r ı l értesülnek:
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai lakóhelyükön
2. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag Kossuth tér 1.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi
Iroda,
Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.)
4. Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen,
Simonyi út 14.
5. Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben
- Mőszaki csoport, helyben

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 Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú

„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló
egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására

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 82/ 2009. (IV. 8. ) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén belül
Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú
„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének az eljárás nyertesének kiválasztására

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak Alföldi Operatív Program
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037
azonosító számú „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső projekt megvalósítására, a
hirdetmény közzététele nélkül indítandó egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként
megjelöli és kiválasztja az alábbi ajánlattevıt:
Ajánlattevı neve:
Ajánlattevı székhelye:
Nettó vállalási ár:

Global Középítı Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. út 138.
40.978.104.- Ft.

2./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás záró aktusaként nevezett
építési vállalkozási szerzıdés 1. pontban jelölt értékére történı megkötésére.
FELELİS: Polgármester
HATÁRIDİ: Kbt. szerint
Errıl értesül:
Bogdán Péter polgármester
Helyben
Helyben
Pádár Lászlóné jegyzı
Képviselı-testület
Helyben
Global Középítı Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. út 138.
Koncz Éva közbeszerzési referens Helyben

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
Egyebek
a.)
BOGDÁN PÉTER: ismertette a Kenderes Vívósportjáért Egyesület kérelmét, amelyben
támogatást kérnek az egyesület mőködéséhez. Kérelmükben jelezték, hogy az egyesületet
ebben az évben nyilvántartásba vette a Megyei Bíróság. Az egyesület célja a sportélet
fellendítése, a fiatalok hasznos szabadidı eltöltésének biztosítása. Jelenleg mintegy 10
versenyzıvel mőködik az egyesület, ennek ellenére már sikerült eredményt elérni, Sípos
Gyula az újonc serdülı korcsoportban országos 20. helyezést ért el kardvívásban. A fiatalok
jelenleg Kisújszálláson tartják edzéseiket, amin szeretnének változtatni, és lehetıség szerint
helyben edzeni. Ennek érdekében támogatást kérnek az egyesület mőködéséhez.
H o zz á s z ó l á s o k
KROKAVECZ LÁSZLÓ: valamilyen szintő támogatásukat javasolja, de a kérelembıl nem
derül ki, hogy milyen célra kérik a támogatást. Véleménye szerint a tornaterem biztosítása
megoldható.
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BORDÁS JÓZSEF: javasolja az egyesület képviselıjének megkérdezését, hogy konkrétan
milyen célra kérik a támogatást.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodának is van tornaszobája, amelyet szívesen felajánl
edzési célra.
MAGYAR ISTVÁN: egyenlıre elegendı támogatásnak tartja a hely biztosítását, és javasolja
felvenni a kapcsolatot az egyesület vezetıjével a konkrét kérést illetıen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy elkezdıdött a nyilvános WC
kialakítása a ligetben. A korábbi testületi ülésen vetıdött fel a labor áthelyezésének kérdése.
Egyeztettek a háziorvosokkal, és arra a megállapításra jutottak, hogy nem célszerő a labor
áthelyezése, mivel a jelenlegi helyen rendelkeznek a szükséges feltételekkel, a
mozgáskorlátozotti feljáró pedig belátható idın belül elkészül.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a piac környékén lévı „áldatlan állapotra” hívta fel a figyelmet, az
árusok az út oldalára pakolnak, a piac területe pedig üres.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a probléma az, hogy az árusok a sátraikat nem tudják megfelelıen
felállítani, a terület egyenetlensége miatt, ezért a közfoglalkoztatás keretében szeretnék a piac
környékét rendbe tenni. A tervek szerint elvégzik a terület szintbe hozását, majd újból
lerakják a betonlapokat.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a terület leaszfaltozását javasolja.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elképzelést jónak tartja. de nem javasolja a régi lapok újbóli
lerakását. A forgalmi rend változtatása is indokoltnak tartja.
TAPASZTÓ SZABOLCS: érdeklıdött, hogy a nádvágás milyen stádiumban van? Kisújszállás
és Kenderes, valamint Szolnok között a 4-es számú fıút mellett rendkívül sok az elhullott
állat. A kisebbségi önkormányzat egyik tagja jelezte, hogy a kisebbségi önkormányzat
irodájának bútorzata és felszerelése hiányos.
BAKTAI KÁLMÁN: a közcélú munkásokkal egy hete kezdték a nádvágást, elég mostoha
körülmények között, mivel a területen áll a víz, és kövekkel van tele. Tájékoztatást adott arról,
hogy a múlt héten a Megyei Központ mentora toborzást végzett a településen szerzıdéses
katonának. A Családsegítı Szolgálat segítségével szervezték a tájékoztatást, amelyen 50-60 fı
jelent meg. és 7 fı jelentkezett katonának. A képzésre meglehetısen magasak a
követelmények. A jelentkezıknek 6 hónapos tanfolyamot kell elvégezniük, amely végén
vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsgát követıen fıleg külföldi szolgálatra keresnek
jelentkezıket.
BORDÁS JÓZSEF: érdeklıdött, hogy mikor végzik Bánhalmán a sövény telepítését, a
megrongált autóbuszmegálló helyreállítását, valamint a József Attila út padkájának javítását?
Jelezte továbbá, hogy a Hosszúháti úton hatalmas kátyúk vannak, valamint az ún.
„Mázsaház”igen lepusztult állapotban van.
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: az ún. Kerék-köz kátyúzását is javasolja elvégeztetni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ :a vadászati jogból befolyó összeg 560 ezer Ft volt a tavalyi évben.
Véleménye szerint ebbıl az összegbıl megoldható lenne a Hosszúháti út rendbetétele.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testületnek döntést kell hozni arról, hogy nemcsak
földutakra fordítható a vadászati jogból befolyó összeg.
MAGYAR ISTVÁN: érdeklıdött a
Kunhegyesi úton felszerelendı lámpatest
megvalósításáról. A Hosszúháti út rendbetételéhez javasolja a Mezıgazdasági RT, valamint a
Kenderes 2006 KFT segítségének igénybevételét.
FODOR IMRE: a Kunhegyesi út végén lévı lámpatest felszerelése rendszer hosszabbítást
jelent, amelyet meg kell terveztetni, melynek várható költsége 5-600 ezer Ft.
BOGDÁN PÉTER: bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a
képviselı-testület, önkormányzati ügy tárgyalása miatt.
BOGDÁN PÉTER a zárt ülést követıen 16 óra 3 perckor az ülést bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. április 8-án tartott
rendkívüli, nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ

Napirend:

Napirend:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 8-i
ülése napirendjének elfogadásáról

75/2009.

1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó
Közfoglalkoztatási tervének elfogadása

76/2009.

2./ A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása

77/2009.

3./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás
alapításáról

78/2009.

A 2009. évi általános költségvetési tartalék terhére történı
kötelezettségvállalásról

79/2009.

4./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség
javítására irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulási
Megállapodás elfogadásáról

80/2009.

5./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás
és az ÉARFŐ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Társaság között létrejövı megbízási szerzıdés
megkötésérıl

81/2009.

6./ Az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP—5.1.1/E – 2008 – 0037 azonosító
számú „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes városban a jobb
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” elnevezéső nyertes
projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési
eljárásban az eljárás nyertesének az eljárás nyertesének
kiválasztására
82/2009.
7./ Egyebek

--

