
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 2-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Eszteró 
Imréné, Király Lászlóné, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Bordás József, Dr Ila Erzsébet, Krokavecz László, 
Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Bakos László közbeszerzési szakértı, Fodor Imre a Polgármesteri 
Hivatal fıtanácsosa, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Koncz Éva, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Pádár 
Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 9 fı 
van jelen, 5 fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. 
 
A Képviselı-testület ülését telefonon hívta össze, a napirendek fontossága és a határidık 
rövidsége miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú, általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának vagyon-és felelısségbiztosítására adott árajánlatok 
elbírálása 
 
3./ Elıterjesztés a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 234/2009.(X.2.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 2-i napirendjének 
elfogadásáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester  
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 1./ Kenderes Város Önkormányzati 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 „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú, általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi 
felhívás elfogadásáról 
 
BOGDÁN PÉTER a Képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a közbeszerzési 
eljárásban a bonyolítói feladatok ellátásával Bakos László szakértıt bízza meg. A mostani 
ülésen a háromszínő jelzılámpa telepítése tárgyában általános egyszerő közbeszerzési 
eljárásban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról kell dönteni. Felkérte Bakos László szakértıt, 
adjon szóbeli kiegészítést a közbeszerzési eljárásból. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a jelzılámpa kialakításával olyan forgalomszabályozás kialakítása 
valósulhat meg a településen, amelyhez jelentısen kapcsolódik a 4-es számú fıút 
Kisújszállást elkerülı szakaszának megépítése is. Tudomása szerint a napokban megkezdıdik 
Surjányból a homok szállítása a 4-es számú fıúton, amely Kenderest is érinti. Az egyszerő 
közbeszerzési eljárás keretén belül nem csak kivitelezési, hanem tervezési munkára is kérnek 
ajánlatot. A Bírálóbizottságnak nemcsak az ajánlatokat kell minısíteni, hanem a kiviteli terv 
dokumentációt is.  Kiemelte, hogy a jelzılámpa kialakítására vonatkozóan  a nyilas irányítási 
mód szerinti változatot támogatják, ami azt jelenti, hogy nemcsak tele zöld lámpák kerülnek 
elhelyezésre, hanem a kanyarodó sávokhoz külön nyíllal jelölt kanyarodó irányszabályozás is 
lesz. A Közbeszerzési törvény szabályozását figyelembe véve a legkorábbi szerzıdéskötés 
dátuma 2009. november 23-a lehet, a mai nappal elindított eljárás kapcsán.  Olyan  szerzıdést 
biztosító mellékkötelezettségeket dolgoztak ki, amely biztosítja az önkormányzatnak, hogy 
megfelelı idıben és  minıségben készüljön el a beruházás. Ennek céljából késedelmi kötbért 
határoztak meg a felhívásban. A pályázat szerint a mőszaki-technológia kialakítás határideje 
2010. április 30, az üzembe helyezési határidı pedig 2010. május 30.A szerzıdésre, 
részvételre, gazdasági, pénzügyi mőszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek  az 
ajánlattételi felhívásban részletesen szerepelnek.  Összességében a legelınyösebb ajánlatot 
kívánják támogatni, amelyet az ajánlattételi felhívásban szereplı bírálati szempontok szerint 
értékelnek. A dokumentáció beszerzésének határideje 2009. november 3, amelyért 50 ezer Ft 
+ ÁFA összeget fognak kérni. A bíráló bizottság az ajánlatokat 2009. november 3-án 10 
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 órakor fogja felbontani, az eredményhirdetés tervezett idıpontja pedig november 13, a 
szerzıdéskötés tervezett idıpontja pedig november 23 lehet. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Kuczeráné Sípos Judit. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: kérdése az volt, hogy mi történik abban az esetben, ha senki 
nem jelentkezik az ajánlattételi felhívásra? Továbbá arról érdeklıdött, hogy mennyi a jótállási 
idı? 
 
A feltett kérdésre Bakos László válaszolt. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: eredménytelenség esetén új eljárást kell hirdetni. A vonatkozó törvényi 
elıírás szerint  minimálisan 36 hónap a jótállási idı, amelyet 90 hónapban lehet 
maximalizálni. A jótállási idı letelte után  a berendezés az önkormányzat tulajdonában fog 
maradni, vélhetıen  szerzıdést fognak kötni az üzemeltetésére, valószínőleg a Közútkezelı 
Kht-val. 
 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 235/ 2009. (X.02. ) Kt. számú határozata 
„Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” 
tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az IARFT-TEKI 2009. számú, 
„Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István és Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” 
tárgyú projekt megvalósítására induló általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívást jóváhagyja.  

 

 
Errıl értesül:   

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
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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 az önkormányzat vagyon és felelısségbiztosításáról 
 
A napirend tárgyalása elıtt Király Lászlóné önkormányzati képviselı eltávozott, így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık száma 8 fı. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba. 
 
BÍRÓ CSABA a Képviselı-testület legutóbbi ülésén tárgyalta az önkormányzat vagyon és 
felelısségbiztosítására adott árajánlatokat. A témában  akkor döntés nem született, mivel 
olyan javaslat fogalmazódott meg, hogy kérjenek az Allianz Hungária Zrt-tıl olyan ajánlatot, 
amelyben a 10 %-os hőségkedvezményt akkor is biztosítja, ha a szerzıdést nem három évre 
kötik. A biztosítási alkusz megtárgyalta a biztosítótársasággal, és újabb ajánlatuk került most 
a Képviselı-testület elé, amelyben a biztosítási idıtartam határozatlan idejő, a 15 %-os 
üzletpolitikai kedvezményt 25 %-ra emelték, így alakult ki a 2.152 ezer Ft-os ajánlat. Az új 
ajánlatban az elemi kár 50 ezer Ft-os önerejét 55 ezer Ft-ra emelte a biztosítótársaság. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: összehasonlítva a korábbi ajánlattal, az új ajánlatba  belekerült az 
elemi károk önrészesedése is, amely a korábbiba nem volt benne. Az új ajánlat elfogadását 
javasolja. 
 
MAGYAR ISTVÁN: azt kérdezte, hogy a önkormányzat köteles-e alkusz közremőködését 
igénybe venni a biztosítási ajánlatok beszerzéséhez? 
 
BÍRÓ CSABA: az önkormányzatnak nem jelent költséget az alkusz tevékenységének 
igénybevétele, és segítséget jelent szakember igénybevétele.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 236/2009.(X.2.) Kt. számú határozata 
Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata megtárgyalta a vagyon és felelısségbiztosításról  
 szóló elıterjesztést, és úgy döntött, hogy 2009. október 29. napjával az Allianz 
            Hungária Zrt-vel köt szerzıdést a társaság ajánlatában szereplı feltételekkel. 
 Kenderes Város Önkormányzata a biztosítási szerzıdést határozatlan idıre köti 
 meg, igényt tartva a társaság által felkínált kedvezményekre. 
 A biztosítási díj fizetésének gyakoriságára az önkormányzat negyedéves díjfizetést  
 választ. 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza Bogdán Péter  
 polgármestert a biztosítási szerzıdés aláírásával. 
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 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                     2./  Pádár Lászlóné jegyı, Helyben 
                     3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     4./ Dr Falábúné Biztosítási Alkusz KFT Jászberény, 
 
                          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 Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba. 
 
BÍRÓ CSABA: a Kenderesi Gyermek és Ifjusági Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására a Tiszafüredi Város Ügyészség javaslata alapján májusban sor került. A 
módosított alapító okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságra benyújtottuk, melyet a 
bíróság megvizsgált és a Képviselı-testületet hiánypótlásra szólította fel, melyet elvégeztünk. 
A módosított alapító okirat került a Képviselı-testület elé, melyet megvitatás után elfogadásra 
javasol. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának     237/2009.X. 02.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete mint alapító a Kenderesi Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
Pk.62.487/1999/21. számú végzése alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az alapító okirat „6. Alapítványi szervezet:” fejezetében a kuratórium tagjainak 

száma 9 fırıl 11 fıre emelkedik. 
 
2./ Az alapító okirat „6. Alapítványi szervezet:” fejezetében „Az alapítvány 

kuratóriumának tagjait az alapító okirat melléklete név szerint felsorolja.” 
bekezdés helyébe a következı bekezdés lép: 

 
„Alapító az alábbiak szerint jelöli ki a közalapítvány kuratóriumának tagjait: 
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Név Tisztség Lakcím 
Király Lászlóné elnök 5331. Kenderes, Petıfi út 2. 
Pádár Mihályné titkár 5331. Kenderes, Felsıföldi út 41. 
Szabóné Bóta Henrietta tag 5349. Bánhalma, Ságvári E. út 88. 
Krokavecz László tag 5331. Kenderes, Dézsmakert 1. 
Dr. Nagy Éva tag 5331. Kenderes, Szent István út 33. 
Ugrai József tag 5331. Kenderes, Vörösmarty út 2. 
Csatóné Barabás Irén tag 5331. Kenderes, József A. út 13/a. 
Tóth Józsefné tag 5331. Kenderes, József A. út 19. 
Széllné Andrási Anna tag 5331. Kenderes, Árpád út 14. 
Kunné Komendát Andrea tag 5331. Kenderes, József A. út 5. 
Gyolcsos Brigitta tag 5331. Kenderes, Ifjúság út 1.” 

 
3./ Az alapító okirat 1 számú mellékletébıl törlésre kerül a kuratórium tagjainak a 

felsorolása. 
 
4./ Az alapító okiratban a „Kuratórium Ügyrendje:” szövegrészbıl a „A 

közalapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba 
bárki betekinthet.” mondat törlésre kerül. 

 
5./ Az alapító okirat a „Kuratórium Ügyrendje:” szövegrész után az alábbi új 

alfejezettel egészül ki: 
  

„Iratbetekintés rendje: 
 
A közalapítvány mőködésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba 
bárki betekinthet. 
 
A közalapítvány irataiba való betekintést a kuratórium elnöke, akadályoztatása 
esetén a kuratórium titkára biztosítja. 
Az iratbetekintésre a közalapítvány székhelyén, munkanapokon 8.00-tól 12.00-ig a 
kuratórium elnökével, illetve titkárával elıre egyeztetett idıpontban kerülhet sor.” 

 
6./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 
7./ A módosítást tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 1. 

számú mellékletét képezi. 
 
 
Errıl: 

1. Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
2. Király Lászlóné kuratórium elnöke, Helyben; 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, 5000. Szolnok, Kossuth út 1. 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

 
é r t e s ü l n e k. 
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BOGDÁN PÉTER mivel más napirend, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 órakor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Bogdán Péter:)           (Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2009. október 2-án 8 órakor tartott rendkívüli, 
nyílt ülésén. 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 2-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      234/2009. 
 
1./”Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor 
      út keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az  
      ajánlattételi felhívás elfogadásáról     235/2009. 
 
2./ Az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosításáról   236/2009. 
 
3./ A Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
     módosításáról        237/2009. 


