
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 31-én 16 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városi Könyvtár 
 
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 önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Bordás József, Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol:  --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Mikola Istvánné, a Város Könyvtár vezetıje, Süveges Lajos Kenderes 
Város Vízmő vezetıje, Koncz Éva a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Fodor 
Imre, a Polgármesteri Hivatal vezetı tanácsosa, Turi János, a Polgármesteri Hivatal vezetı 
fıtanácsosa,  Bakos László közbeszerzési szakértı, Penti Gusztáv, Csatári Lajos, Veresné 
Nagy Margit, Nánási István meghívott, Kántor Éva, Farkas Istvánné érdeklıdı, Orosz Mihály 
aljegyzı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 9 fı van jelen, 3 fı késıbbre jelezte érkezését, 2 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplı 
napirendi pontok megtárgyalását. Az ülés elıtt Lajkó András jelezte, hogy a Képviselı-
testülettel szeretné ismertetni problémáját. Javasolta, hogy a meghívón szereplı napirendi 
pontok tárgyalása után hallgassa meg a testület Lajkó Andrást. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 66/2010.(III.31.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 31-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 
 
  
Elıterjesztés „ Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt 
álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
 
A napirend tárgyalása közben, 16 óra 10 perckor Kuczeráné Sípos Judit önkormányzati 
képviselı megérkezett, így a jelenlévı képviselık száma 10 fı. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett  Bakos László közbeszerzési szakértı. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a tegnapi napon ülésezett a bírálóbizottság, ahol az élelmezésvezetıkkel 
alaposan megtárgyalva, az elızı évi tapasztalatokat levonva, állították össze az ajánlattételi 
felhívást. Az eljárás tárgya élelmiszer alapanyagok beszerzésére vonatkozó szállítási 
szerzıdés megkötése Kenderes Város Önkormányzati intézményei részére. Sajnálatosnak 
tartja, hogy a helyi vállalkozók részére meghirdetett fórumra nem volt érdeklıdı, csupán egy 
vállalkozó jelent meg a rendezvényen. Az ajánlattételt 10 részre bontották, ezekre külön-
külön lehet  ajánlatot tenni. A szerzıdés 2010. június 16-tól 2011. június 15-ig szól. 
Szerzıdést biztosító mellékkötelezességeket – a korábbi tapasztalatok alapján – szükségesnek 
láttak meghatározni, amely a  késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, valamint 
meghiúsulási kötbér. Az ajánlattételi felhívás  részletezi a kizáró okokat, meghatározza a 
gazdasági és pénzügyi, illetve a mőszaki szakmai alkalmasság igazolásának követelményeit, 
továbbá  rögzítésre kerültek  a bírálati szempontok és egyéb adminisztratív információk is. 
 
Dr Ila Erzsébet 16 óra 15 perckor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati 
képviselık száma 11 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a Képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a 
génmódosítás-mentes övezethez. Kérdése az volt, hogy  az önkormányzatnak lehetısége van-
e arra, hogy az önkormányzati intézmények élelmiszer közbeszerzésénél  bizonylatokat kérjen 
a szállítóktól az ilyen alapanyagok kiszőrése érdekében? 
 
BAKOS LÁSZLÓ : a közbeszerzési eljárások két részbıl állnak, egyrészrıl ajánlattételi 
felhívásból, másrészrıl ajánlattételi dokumentációból. Az ajánlattételi felhívás törvény által 
szabályozott, amelyet kötelezı tartalommal kell kitölteni, ebben semmi plusz dolgot nem 
lehet meghatározni. Az élelmezésvezetıkkel egyeztetve fogják beépíteni a dokumentációkba 
ezt a feltételt . 
 
LAJKÓ ANDRÁS: kérdése az volt, hogy ıstermelı részt vehet-e közbeszerzési eljárásban? 
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BAKOS LÁSZLÓ: vállalkozóként vehetnek részt azok, akik vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkeznek, és teljesítik az ajánlattételi felhívásban szereplı feltételeket. 
 
LAJKÓ ANDRÁS: korábban is jelezte már egy önkormányzati kertészet szükségességét, 
amelyet – véleménye szerint – az Út a munkához program részvevıivel lehetne mőködtetni. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: az ıstermelık és vállalkozók részére elıadást kívántak tartani, ahol a 
pályázatokon való részvételrıl szerették volna tájékoztatni az érdeklıdıket, mivel a 
vállalkozóvá válást az állam jelenleg is támogatja.  Sajnos a rendezvényre érdeklıdés nem 
volt. Nem biztos abban, hogy egy önkormányzati kertészet állandó fenntartása és 
kihasználtsága elınyt jelentene az önkormányzat számára. Célszerőbbnek látná a jelenlegi 
vállalkozókat olyan csoportba tömöríteni, amely képes az igényeket kielégíteni. 
 
BOGDÁN PÉTER: a helyi vállalkozók is pályázhatnak, amennyiben a pályázati kiírásnak 
megfelelnek. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a bírálóbizottsági ülés óta a bírálati szempont súlyszámai 
változtak. Kérdése az volt, hogy ezt  mi indokolta? 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a módosítás indoka az , hogy – a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve 
- célszerőbbnek látták az árstabilitás, valamint a szerzıdéses határidık súlyszámát növelni a 
korábbiakhoz képest. 
 
BOGDÁN PÉTER: elfogadásra javasolja az elıterjesztést, a határozati javaslatnak 
megfelelıen.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  67/ 2010. (III.31.) Kt. számú határozat 
„Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények 
részére” 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 elıterjesztést megtárgyalta, és 
döntött arról, hogy a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja, azzal a 
kitétellel, hogy megbízza Bakos László szakértıt, hogy felhatalmazásukkal a Közbeszerzések 
Tanácsa Szerkesztıbizottsága által esetlegesen megküldött hiánypótlási felhívásnak 
megfelelıen az ajánlatételi felhívás javítását a szakmai szabályok szerint végezze el. 
Megbízott mindazon javítások elvégzésére jogosult további Képviselı-testületi döntés nélkül, 
mely nem jelenti az ajánlattételi felhívás szerzıdéses feltételeinek jelentıs megváltoztatását, 
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 de nem módosítható ezen felhatalmazás alapján a szerzıdéses mennyiség, az eljárás típusa, 
valamint a bírálati szempontrendszer. 
 
Errıl értesül:   

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

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 5./ Bakos László szakértı 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
 
 
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 Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 68/2010. (III.31.) Kt. számú határozata 
 a 2010. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
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 2010. 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. 
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68/2010. (III.31.) Kt. határozat melléklete 

 
Kenderes Város Önkormányzat 

2010. évi közbeszerzési terve 
 

 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja 

vagy a 
szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés       

Élelmiszerbeszerzés 
Kenderes Város 
Önkormányzat 

fenntartása alatt álló 
intézmények 

részére 

 15.00.00.00-
8 

Általános 
egyszerő 

Egyszerő 2010.03.24. 12 hó nem 

„Intelligens 
iskolaprogram 
Kenderesen” 

39.16.00.00-
1 

Általános 
egyszerő 

Egyszerő 2010.05.01. 2010.10.31. nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

Kenderes Város 
Polgármesteri 
Hivatalának 

akadálymentesítése 

42.41.00.00-
3 

Általános 
egyszerő 

Egyszerő 2010. 02.24. 
2010. június 

30. 
nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

       

 
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 Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról és a Társulás mőködtetésérıl 
szóló Megállapodás módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Eszteró Imréné. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: azt kérdezte, hogy ki a Társulási Tanács elnök-helyettese, valamint kik 
az Ellenırzı Bizottság tagjai? 
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BOGDÁN PÉTER: ıt választották elnökhelyettesnek, az Ellenırzı Bizottság tagjairól 
viszont nincs információja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 69/2010.(III.31.) Kt. számú határozata 

a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2010. 
évi költségvetésének elfogadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva 
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2010. évi költségvetését az 1. számú 
melléklet szerint fogadja el. 
 
Errıl:  1./ Bogdán Péter polgármester, helyben 
           2./ Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városgazdálkodási 
     Osztálya, helyben 
           3./ Valamennyi társult önkormányzat polgármestere, székhelyén 
 
                é r t e s ü l n e k . 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzatának 70/2010.(III.31.) Kt. számú határozata 

a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésérıl szóló Megállapodás módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Tt.), 4§ (1) bekezdése b) pontja, 18.§-a, az államháztartás- 
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 83/A. §-a alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
Ügyeleti Társulás mőködtetésérıl szóló társulási megállapodás módosítását és módosítások- 
kal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el.  
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, helyben 
           2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármestere, székhelyén 
          é r t e s ü l n e k .  
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Kenderes Város Önkormányzatának 70/2010.(III.31.) Kt. határozatának 1. számú 
melléklete 
 
 

       MEGÁLLAPODÁS 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésére 

 
A társulás tagjaí a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi Ügyeleti 
Társulás mőködtetésérıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a következık 
szerint módosítják: 
1. A Megállapodás 3. pontja helyébe a következı 3. pont lép: 
,,3. A társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulás, mőködése során - külön 
törvényben foglaltak szerint- a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.,, 
2. A Megállapodás 5. pontja helyébe a következı 5. pont lép: 
,,5. A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontja alapján 
az alapellátáshoz kapcso1ódó ügyeleti ellátás. 
Szakágazatszám:    862100 általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenysége 
Szakfeladat száma: 
2010.01.01-tıl    8621021háziorvosi ügyeleti ellátás 
Kisegítı és vállalkozási tevékenysége: 
A társulás kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez." 
3. A Megállapodás 13. pontja helyébe a következı 13. pont lép: 
,,13. A társulás gazdálkodása, bevétele, vagyona: 
13.1. A társulás a társult tagok hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert 
pénzeszközökbıl, különbözı szervektıl kapott támogatásokból, adományokból és 
konkrét célra, illetve felhasználására átvett pénzeszközökbıl gazdálkodik. 
13.2. A társulás alapításkor saját vagyonnal nem rendelkezik, mőködése során saját 
vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 
A társulás bevételei a társulást illetik meg, azokat a társulás elkülönített számláján 
kezelik. 
13.3. A társult tagok hozzájárulása  51,50 Ft/fı/hó, amely évente a KSH által kiadott 
inflációs ráta mértékével emelkedik. A tagok 2011. április 1-jétıl minden év április 1- 
jén a hozzájárulás mértékét felülvizsgálják a 581-1/210. számú  - központi orvosi 
ügyeleti szolgáltatás ellátására kötött - vállalkozási szerzıdés alapján. 
13.4. A társult önkormányzatok egyetértıen tudomásul veszik hogy az ügyeleti 
ellátásra közbeszerzést ír ki a társulás, melynek eredményeként a társult tagok 
hozzájárulása változhat és a társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a megállapodást ennek megfelelıen módosítják. 
13.5. A hozzájárulás fizetése a tárgyhót megelızı hónap 28. napjáig esedékes egy 
összegben. 
13.6. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén, a társulás székhelye szerinti önkormányzat - a fizetési határidıt követı 15. 
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naptól - azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. 
Ha a székhely önkormányzat nem teszt eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl 
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 
ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.'' 
4. A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való 
bejegyzésével, a bejegyzés napjával lép hatályba. 
 
Záradék: 
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésére kötött megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok 
 
Önkormányzat megnevezése Határozat száma Polgármester, közgyőlés 

elnöke aláírása, pecsét helye 
Kisújszállás Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

  

Kenderes Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

  

Ecsegfalva Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

  

számú határozatukkal fogadták el. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 70/2010.(III.31.) Kt. számú határozatának 2. számú 
melléklete 
 

Megállapodás 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésére 
 
Kisújszállás Város Önkormányzata, Kenderes Város önkormányzata és Ecsegfalva Község 
Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.; 44. §-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. 
évi CXXXV. Törvény (továbbiakban: Ttv.) 16. §-ban meghatározott társulási jogának 
gyakorlati érvényesítése, a helyi önkormányzatok együttmőködésének bıvítése, közös érdekő 
feladataik célszerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak nyújtott 
közszolgáltatásaik színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése érdekében a 
következı megállapodást köti. 

I. Általános rendelkezések 
A Társulás tagjai önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságukból tiszteletben 
tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján határozatlan idıre társulást 
hoznak létre. 
1. A társulás neve: Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
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Ügyeleti Társulás (továbbiakban: társulás) 
A társulás székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 
2. Létrehozásáról rendelkezı határozatok: 
Kisújszállás Város Önkormányzata: 61/2009. (III.19.) számú önkormányzati határozat 
Kenderes Város önkormányzata: 43/2009. (III.19.) Kt sz. határozat 

      44/2009. (III.19.) Kt. sz. határozat 
Ecsegfalva Község Önkormányzata: 9/2009. (III.19.) Kt. sz. határozat 
3. A társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulás, mőködése során - külön törvényben 
foglaltak szerint- a költségvetési szervek gazdálkodósára vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
4. A társulás bélyegzıje: Kör alakú, körben Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2009. 
5. A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §(1) bekezdés c.) pontja alapján az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás. 
Szakágazatszám:   862100 általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenysége 
Szakfeladat száma: 
2010.01.0l-tıl                                    8621021 háziorvosi ügyeleti ellátás 
Kisegítı és vállalkozási tevékenysége: 
A társulás kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez. 
. 
6. A társulás mőködési köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 
7. A társulás irányító szervének neve, székhelye: 
Társulási Tanács 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l. 
Az irányító szerv vezetıje: a Társulási Tanács Elnöke 
8. Az alapítói jogokkal| felruházott irányító szervek neve és székhelye: 
Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadságtér 1 ., 
PIR törzsszáma: 408 7I4 
Kenderes Város Önkormányzata, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
PIR törzsszáma: 410018 
Ecsegfalva Község Önkormányzata, 5515 Ecsegfalva, Fıútĺ 67. 
PIR törzsszáma: 409432 
9. A társulás típus szerinti besorolása:  
 
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 
A közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 
A feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önál1an mőködı 
A társulás meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit, ezen 
belül különösen pénzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l. látja el. 
A társulás a költségvetését Kisújszállás Város Önkormányzatának- mint székhely 
önkormányzatnak - köteles benyújtani. 
 
10. Vezetıjének (vezetı szerve testület tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 
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A Ttv. 10. $-a alapján a társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult 
önkormányzatok polgármestereibı1 áll. 
A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ egyszerő szavazati 
többséggel, nyílt szavazással. 
A Társulási Tanács tagjainak egy és egyenlı szavazata van. 
Szavazni személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselı 
útján lehet. 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A javaslat 
elfogadásához a jelenlévı tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. 
A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait maga állapítja meg. 
A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak képviselı-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrı1. 
A Társulásí Tanácsot elsı alkalommal, valamint a helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek választását követıen a társulás székhelye szerinti település polgármestere 
hívja össze. 
11. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: 
A társulásban foglalkoztatottak közalkalmazottak és Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók. 
A társulásban foglalkoztatottak létszámának meghatározása a Társulási Tanács feladata, 
hatásköre. 
12. A költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételei: 
A társulással kapcsolatos költségeket a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan - a 
tárgyév január 1-jei állandó népesség szám alapján - viselik. 
l3. A társulás gazdálkodása,  bevétele, vagyona: 
13.1. Á társulás a társult tagok hozzájáruĺásából, pályázatok útján elnyert pénzeszközökbıl, 
különbözı szervektıl kapott támogatásokból, adományokból és konkrét célra, illetve 
felhasználásra  átvett  pénzeszközökbıl  gazdálkodik. 
13.2. A társulás alapításkor saját vagyonnal nem rendelkezik, mőködése során saját 
vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 
A társulás bevételei a társulást illetik meg, azokat a társulás elkülönített számláján kezelik. 
13.3. A társult tagok hozzájárulása 5I,50 Ft/fı/hó, amely évente a KSH által kiadott inflációs 
ráta mértékével emelkedik. A tagok 2011. április 1-jétıl minden év április 1-jén a 
hozzájárulás mértékét felülvizsgálják a 581-1/210. számú - központi orvosi ügyeleti 
szolgáltatás ellátására kötött - vállalkozási szerzıdés alapján. 
13.4. A társult önkormányzatok egyetértıen tudomásul veszik hogy az ügyeleti ellátásra 
közbeszerzést ír ki a társulás, melynek eredményeként a társult tagok hozzájárulása változhat 
és a társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodást ennek 
megfelelıen módosítják. 
13.5 .A hozzájárulás fizetése a tárgyhót megeĺızı hónap 28. napjáig esedékes egy összegben. 
13.6. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 
társulás székhelye szerinti önkormányzat – a fizetési határidıt követı 15 naptól - azonnali 
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására  jogosult. 
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
,úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen  azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be. 
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14. A társulás ellenırzésének rendje: 
A társulás ellenırzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenırzı Bizottságot hoz |étre. Az 
Ellenırzı Bizottság mőködési rendjét maga határozza meg. 
15. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes 
szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszőnése esetén: 
a.) A társulásban részt vevı önkormányzatok minısített többséggel hozott döntése szükséges 
a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
b.) A társulási megállapodást felmondani - a társult tagok mindegyikének minısített 
többséggel hozott döntését kivéve , vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján 
ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban elıírt feltétel 
teljesülésének megszőnése folytán bekövetkezı hatáskörmegszőnés miatt válik év közben 
szükségessé - a naptári év utolsó napjával lehet. 
A felmondásról szóló - minısített többséggel hozott - döntést az önkormányzat legalább hat 
hónappal korábban köteles meghozni és a táľsu1ás tagjaival közölni. 
c.) A társulás megszőnése, a társulásí megállapodás felmondása esetén a meglévı 
vagyontárgyak és maradvány a társult vagy kilépı tagok között az éves hozzájárulás 
arányában kerül felosztásra, a kötelezettségek is i1yen arányban terhelik a társult tagokat. A 
társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A társulásból való kiválás 
esetén legfeljebb 4 évre a vagyon kiadását el lehet halasztani. Ilyen esetben a kiváló tagot 
használati díj illeti meg. 
 
16.Hatály 
A társulás a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés 
napjával jön létre. 
17.Záradék: 
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
létrehozására irányuló megállapodást: 
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 61/2009. (III.19.) számú 
önkormányzati határozatával 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 43/2009. (III.19.) Kt. számú és a 
44/2009. (III.19.) Kt. számú határozatával, 
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9/2009. (III.19.) KT. számú 
határozatával, 
a társulásnak a Kincstár által a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzése, a bejegyzés 
napja hatállyal hagyta jóvá. . 
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi  Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésére kötött megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok 
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ......számú önkormányzati 
határozatával, 
Kenderes Város önkormányzatának Képviselı-testülete a 70/2010.(III.31.) Kt. számú 
határozatával, 
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a  ..... KT. számú 
határozatával  fogadta el. 
 
A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésével, a 
bejegyzés napjával lép hatályba. 
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Az alapító önkormányzat neve:    Polgármester neve,  aláírása:              Bélyegzı 
Kisújszá11ás     
Kenderes 
Ecsegfalva 
 
BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
LAJKÓ ANDRÁS: megismételte az elızı testületi ülésen felvetett panaszát, mely szerint a 
kisújszállási Városgazdálkodási KFT – véleménye szerint – jogtalanul intézkedett behajtás 
ügyben, mivel elızıleg nem értesítették  tértivevényes levéllel a hátralékról. Ennek ellenére – 
minden bizonyíték nélkül – intézkedtek a behajtásról, úgy érzi, hogy jogtalanul. A lakosok 
közül   többen  jelezték ezt a problémát.  Kéri a Képviselı-testület  álláspontját ezzel 
kapcsolatban. 
 
BOGDÁN PÉTER: személyesen egyeztetett a kisújszállási Városgazdálkodási KFT 
illetékesével ez ügyben, aki úgy tájékoztatta, hogy a behajtó cég a díjhátralékra „rátette” még 
a kamat és egyéb terheket, ezért magasabb az összeg. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az elızı testületi ülésen is felvetıdött ez a probléma. Ott olyan javaslat 
született, hogy  hivatalosan közöljék a céggel a lakosok által felvetett panaszokat, mivel nem 
egyedi esetrıl van szó.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: több ízben egyeztettek a Városgazdálkodási KFT-vel a lakosok 
panaszait illetıen. A cég tájékoztatása szerint eljárásuk törvényes.  Amennyiben az eljárás 
nem szabályosan történik, akkor a végrehajtó cégnek kell bizonyítani, hogy a lakosokat 
felszólította. Tájékoztatásul elmondta, hogy igen magas összegő  díjhátralék halmozódott fel a 
lakosok részérıl. Korábbi megállapodásuk alapján az önkormányzat átvállalta a nem fizetık 
helyett a kiegyenlítést, és az önkormányzat próbálta behajtani a hátralékot.  
   
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta, hogy az önkormányzat keresse meg a Városgazdálkodási 
KFT-t  és kérje fel a jogszabályok maradéktalan betartására. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 71/2010.(III.31.) Kt. számú határozata 
a kisújszállási Városgazdálkodási KFT megkeresésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 

a lakosok kérése alapján megkeresi a kisújszállási Városgazdálkodási KFT-t , hogy 
vizsgálja meg a szemétszállítási díjhátralék behajtásának szabályszerőségét. 
A Képviselı-testület felkéri  Farkas Sándor ügyvezetı urat, hogy a következı 
testületi ülésen adjon tájékoztatást a díjhátralékok behajtásának módjáról, 
szabályszerőségérıl. 

 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
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                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Farkas Sándor ügyvezetı igazgató, Kisújszállási   Városgazdálkodási KFT  
                           Kisújszállás, Kossuth Lajos út 74. 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
Krokavecz László önkormányzati képviselı 16 óra 45 perckor megérkezett, így a 
jelenlévı képviselık száma 12 fı. 
 
BOGDÁN PÉTER  a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vezetése írásban 
tájékoztatta a kastély parkjának felújításával kapcsolatos teendıkrıl. E szerint szükségesnek 
látják a kastély elıtt található tiszafák jelentıs visszavágását, a kiöregedett keleti tuják 
kivágását és  gömbfákra történı cserélését, valamint a kastély mögötti területen lévı nyírfák 
kivágását. Javaslataik a park szépítését szolgálják, amely a város számára is fontos érdek. A 
munkálatokat saját dolgozóival és eszközeivel fogják végezni.  
 
PARDI SÁNDOR: az iskola részérıl azért kérte kollégáitól a feljegyzés elkészítését, mert 
szeretne elébe menni az ezzel kapcsolatos kritikáknak. Ahhoz, hogy a megmetszett fák ismét 
elnyerjék szép formájukat, idıre van szükség. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdezte, hogy van-e  eredeti felvétel a parkról? 
 
PARDI SÁNDOR: ezzel kapcsolatban nincs információja. Hozzátette, hogy a felkért 
szakember, Krokavecz István korábban is részt vett a park felújításában, most is az ı 
irányításával végzik a munkát. Személye garancia a szakszerő felújítás elvégzésére. 
 
BOGDÁN PÉTER: úgy gondolja, hogy Krokavecz István személye és szakmai tapasztalata, 
tudása, garancia  arra, hogy irányításával megszépüljön a kastély környezete. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 72/2010.(III.31.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium parkjának felújításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kenderesi 
 Szakiskola, Középiskola és Kollégium tájékoztatását a park felújításáról 
            – tudomásul vette. 
 
 Errıl: 1./ Pardi Sándor  Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott  
                           igazgatója, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben  
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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BOGDÁN PÉTER:  tájékoztatta a jelenlévıket,  hogy a Kenderes, Rákóczi út 20. szám alatti 
ingatlan árverezésre kerül 8,6 millió Ft –ért. A testületnek megfontolásra ajánlja az ingatlan 
megvételét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a testületnek minden lehetıséget meg kell 
fontolni. Át kell tekinteni, hogy célszerő-e, illetve lehetséges-e  az ingatlan átalakítása több 
generációs, illetve több család részére. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a testületnek azt kell megvizsgálnia, hogy mennyire van „erkölcsi 
alapja”, arra, hogy „belemegy” egy ilyen  lakásvásárlásba.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az a véleménye, hogy meg kell tekinteni az ingatlant, és utána 
döntsenek a továbbiakról. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: dr Juhász István háziorvos a legutóbbi testületi ülésen 
felajánlotta az orvosi rendelıt és a lakást az önkormányzatnak megvásárlásra. Úgy gondolja, 
hogy az önkormányzat a 44 millió Ft-os vételárral nem bír. Amennyiben házaspár vásárolja 
meg a praxisokat akkor egy lakás, ellenkezı esetben  viszont  két lakás biztosítása válik 
szükségessé. Az önkormányzatnak az orvosi ellátást továbbra is biztosítani kell, ezért 
lakásvásárlásban  gondolkozni kell.  
 
DR BARTA ZSUZSANNA  az önkormányzatnak az orvosi ellátáshoz rendelıt biztosítani kell 
abban az esetben is, ha lakással nem rendelkezik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt kérdezte, hogy  amennyiben szükséges,  a másik rendelıben 
megoldható lenne-e a rendelés? 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: szükség esetén kialakítható másik rendelı is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a korábban tárgyalt napirendhez kapcsolódva tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy az Orvosi Ügyeleti Társulás az Ellenırzı Bizottságot még nem választotta 
meg.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy március 16-án a Maxi COOP 
áruház vezetıje kitüntetést vett át  az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettıl, melyhez 
ezúton is gratulál. Jelezte továbbá, hogy a Tengerészeti Kiállító terem épületén hiányzik a 
nemzeti színő zászló. Felhívta az illetékesek figyelmét, hogy a Kenderesi Krónika évfolyam 
száma helytelenül szerepelt a legutóbbi számban. 
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BOGDÁN PÉTER: gratulált az áruház dolgozóinak a kitüntetéshez. A kiállítóteremnél lévı 
nemzeti színő zászló rúdja a viharban megrongálódott, melyet pótolni fognak. 
 
Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 5 perckor bezárta.   
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 31-én 16 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 13-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      66/2010. 
 
1./ „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt 
       álló intézmények részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
       eljárásban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról   67/2010. 
 
2./  A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadásáról    68/2010. 
 
3./  A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
      Orvosi Ügyeleti Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról 69/2010. 
 
      A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
      Orvosi Ügyeleti Társulás mőködtetésérıl szóló Megállapodás 
      módosításáról        70/2010. 
 
4./ A Kisújszállási Városgazdálkodási KFT megkeresésérıl  71/2010. 
 
     A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium parkjának 
     felújításáról        72/2010. 
 


