Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán,
Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál,
Szatmári Tibor önkormányzati képviselık. –
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Bogdán Péter, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr Ila
Erzsébet . –
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné
jegyzıkönyvvezetı
TAPASZTÓ SZABOLCS: köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Bogdán Péter
polgármester más irányú elfoglaltsága miatt ı vezeti a testületi ülést. A rendkívüli testületi
ülés telefonon került összehívásra, a napirendek fontossága és sürgıssége miatt.
Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 9 fı van jelen, 5 fı bejelentéssel van távol. Az ülés
határozatképes. Javasolta, hogy a képviselı-testület tárgyalja meg az alábbi két napirendi
pontot:
1./ Az ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl szóló határozat
módosítása
2./ A Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel fennálló vagyon és felelısségbiztosítási
szerzıdés felmondása
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 190/2009.(VIII. 11.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. augusztus 11-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tapasztó Szabolcs alpolgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati 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

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba.
BÍRÓ CSABA: a Képviselı-testület korábban döntött arról, hogy a városrehabilitációs
pályázathoz hitelfelvétellel biztosítja az önerıt, és a pályázat megelılegezésére vonatkozó
pénzügyi forrást. Az önerı biztosításához szükséges hitel felvételrıl szóló határozatot
módosítani szükséges az ÁFA törvény változása miatt, mivel a korábbi 20 %-os ÁFA
kulcsok 25 %-os kulcsra változtak, ezáltal a projekt költsége, így az önerı összege is
emelkedett. Kéri a Képviselı-testületet a határozat meghozatalára.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2009.(VIII. 11.) Kt. számú határozata
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl
Kenderes Város Önkormányzata 6.303.677,-Ft azaz Hatmillió-háromszázháromezerhatszázhetvenhét forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF
program keretében „Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” fejlesztéshez.
Beruházás forrásai:
ÉAOP 5.1.1.E támogatás:
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel:
Projekt összköltsége:

49 592 703,-Ft
6 303 677,-Ft
55 896 380,-Ft

Hitel rendelkezésre tartási ideje:

2009.június 30. – 2009. október 31.

Hitel lejárata:

2020. október 1.

Türelmi idı:

2009. június 30. – 2010. szeptember 30.

A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés
összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
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A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az idıarányosan képzıdı
helyi és gépjármő adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 152/2009.(VI.29.)Kt. számú
határozat.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben;
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben;
3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000;
4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
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 Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel fennálló vagyon és felelısségbiztosítás
felmondása
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat vagyon – és felelısségbiztosítása tekintetében a biztosítási
szerzıdést 2009. október 28-i lejárattal a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel hagyta jóvá a
Képviselı-testület. Ahhoz, hogy a biztosító társaságok által felkínált legelınyösebb ajánlatot
kiválaszthassák, a jelenlegi szerzıdés felmondása indokolt. Határozatlan idejő szerzıdésrıl
van szó, amelyet legalább a lejárat elıtt 30 nappal lehet felmondani. Kéri a Képviselı-testület
döntését a biztosítási szerzıdés felmondásáról.
Kérdést tett fel Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy a felmondás ideje alatt lesz-e biztosítása az
önkormányzatnak?
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szerzıdés tovább él, csak a felmondást kell megtenni 30 nappal
korábban, tehát folyamatos szerzıdése lesz az önkormányzatnak.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 192/2009.(VIII.11.) Kt. számú határozata
a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel fennálló vagyon és felelısségbiztosítási
szerzıdés felmondásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel fennálló vagyon-és felelısségbiztosítási
szerzıdést 2009. október 28. napjával felmondja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Generali-Providencia Biztosító Zrt Debrecen, Piac út 49-51. 4025
5./ Dr Falábúné és Társa Biztosítási Alkusz KFT 5100 Jászberény, Pf. 81.
é r t e s ü l n e k.

TAPASZTÓ SZABOLCS kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
MAGYAR ISTVÁN: arról érdeklıdött, hogy a Kisújszállást elkerülı út építése kapcsán a
korábban felvetett állapotfelmérés elkészült-e?
A kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az út építéséhez homokbányát nyitottak Tiszagyendán, ahonnan 1
millió m3 homokot fognak szállítani, feltehetıleg Kenderesen keresztül. A Polgármesteri
Hivatal az errıl szóló határozatot megfellebbezte, amelyben a mai napig nincs döntés. Olyan
információjuk van, hogy az érintettek egyeztetı tárgyalást fognak összehívni, ahol az
állapotfelmérést kérni fogják.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzatnak érdeke, hogy a homok szállítása során
megrongálódott út helyreállítása megtörténjen, ezért az állapotfelmérésre szükség van.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: amennyiben Kenderest elkerülik a homokot szállító
gépjármővek, a forgalom átterelıdik Bánhalmára, amely a Posta épületét és több lakóházat is
érint.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az elmúlt napokban a
Módszertani Bölcsıde munkatársai a helyszínen tájékozódtak az óvoda-bölcsıdei csoport
indításának feltételeirıl. Jelenleg a csoport indításának engedélyére várnak.
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: jelezte, hogy Bánhalmán az „alsó” buszmegálló ismét
megrongálódott.
TAPASZTÓ SZABOLCS: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 8 óra 25 perckor
bezárta.
kmf.

(:Tapasztó Szabolcs:)
alpolgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. augusztus 11-én 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. augusztus 11-i
ülése napirendjének elfogadásáról
190/2009.
1./ ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 191/2009.
2./ A Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel fennálló vagyon- és
felelısségbiztosítási szerzıdés felmondásáról

192/2009.

