Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. május 19-én 14
órakor tartott rendes, kihelyezett nyílt ülésérıl.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 önkormányzati képviselı.
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Dr. Butyka László a Kisújszállási Rendırırs parancsnoka, Antal
Szabolcs a Kenderesi Rendırırs parancsnoka, 1. napirendi pont tárgyalásánál: Izsó Gyula az
EC MULTIENERGIE Kft ügyvezetı igazgatója, Csibrák Róbert projektmenedzser,
Dr. Deme Pál a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. elnök-igazgatója, Pardi Sándor a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Süveges Lajos a Kenderesi
Vízmő intézményvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola
igazgatója, Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetı helyettese, Bakos László közbeszerzési szakértı,
Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Pádár
Lászlóné jegyzı, Fodor Imre, Majzik József köztisztviselık, Bodor Tamás, Nánási István,
Csatári Lajos, Veresné Nagy Margit meghívott, Nagy Antalné, Kovács Józsefné, Farkasné
Kota Ilona, Budai Józsefné, Bereczki Ádám, Kiss Ádámné, Kántor Éva érdeklıdık, valamint
Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık.
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 11 fı van jelen, 1 képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik, 2 fı bejelentéssel van
távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy napirendek tárgyalása elıtt hallgassák meg a
Kisújszállási Rendırırs parancsnokának tájékoztatását a közrend, közbiztonsági helyzeÉtrıl.
Indítványozta továbbá, hogy 1. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra Kenderes Város
közintézményeinek főtéstechnikai korszerősítésérıl szóló elıterjesztése. Kérte a napirendi
pontok közé felvenni Kenderes Város Önkormányzata Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes
Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények részére elnevezéső, általános egyszerő
közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a
meglévı szerzıdés felülvizsgálatáról szóló elıterjesztéseket. Javasolta Kenderes Város
Önkormányzata – mint ajánlatkérı – által indított „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város
Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztásáról szóló elıterjesztés zárt ülésen
történı megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem érkezett.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 95/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. május 19-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
értesülnek.-

Napirend elıtti hozzászólás
DR. BUTYKA LÁSZLÓ ırsparancsnok röviden ismertette az elmúlt öt hónap vonatkozásában
a település közrend, közbiztonsági helyzetét. Elmondta, hogy jelenleg Kisújszálláson 264
büntetıeljárás indult el, melybıl 100 büntetıeljárás Kendereshez és Bánhalmához tartozik.
Elmondható, hogy a két településen átlagosan 50-50 bőncselekmény történt, míg
Kisújszálláson 100-130 ügy van folyamatban. A bőnügyek intézésével kapcsolatos feladatok
megoszlanak a kisújszállási és a kenderesi rendırs között. A kisújszállási rendırırsön
mőködik nyomozó alosztály, így a fajsúlyosabb ügyek ott kerülnek kivizsgálásra. Az említett
ügyszámokat figyelembe véve a településen továbbra is szükség van a fokozott rendıri
jelenlét biztosítására. Elmondta, hogy az elmúlt öt hónap alatt összesen hat esetben történt
bíróság elé állítás Kisújszállás rendırırsön, melybıl egy esetben a kenderesi rendırırs vitt
ügyet a bíróság elé. Ezekben az esetekben harminc napon belül megtörtént az elkövetık
bíróság általi elítélése. Hangsúlyozta, hogy a két rendırırs munkája folyamatosan
összekapcsolódik, négy esetben történt vádemelés és 56 ügyben történt felfüggesztés. A
településen 44, illetve 45 arányban oszlik meg a lakásbetörések (dolog elleni erıszakkal
elkövetett bőncselekmények száma), 44 esetben pedig valamilyen besurranással vagy egyéb
más módon tulajdonítottak el különbözı értéktárgyakat. Jelenleg Kenderes rendırırsön az év
elején kiépítésre került a robotzsaru rendszer. Ez a rendszer gyakorlatilag a rendırt helyhez
kötötten tudja, a rendszeren belül alkalmazva dolgoztatni. A kenderesi rendırırs a
kisújszállási rendırırs állományában lévı gépkocsikkal látja el a szolgálatot. A 24 órás
lefedettséget mind a két településen igyekeznek biztosítani a jelenlegi létszámmal.
Kinevezésekor két nagyon fontos dolog megoldását helyezte elıtérbe, ezek közül az egyik a
reakcióidı csökkentése, amihez gépjármőre van szükségük, a másik pedig az, hogy minden
egyes bejelentett ügyben intézkedés történjen az eljárási szabályok és a szakma szabályainak
megfelelıen. A rendırség hatékonyabb munkavégzését több önkormányzat meghatározott
összegő benzinkeret biztosításával segíti elı. Nagyon szívesen fogadnák és nagy segítséget
jelente a kenderesi önkormányzat támogatása is, amivel természetesen pontosan el tudnak
számolni.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a MOL teletankkártya támogatás biztosítására kötendı
megállapodás-tervezetet, amely Kenderes Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendır-fıkapitányság között jön létre a képviselı-testület által jóváhagyott
támogatási összeggel. Ez a megállapodás alapozná meg a támogatás folyósítását. A képviselıtestületnek kell dönteni arról, hogy összegszerően, havonta mekkora összegő támogatást
biztosít e célra. Korábbi testületi üléseken szóba kerület már ez a támogatási lehetıség, havi
10.000 Ft összeggel.
BOGDÁN PÉTER javasolta a rendırség havi 10.000 Ft-os benzintámogatását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az üzemanyag keret szőkössége nem csak a
rendırségnek okoz problémát, hanem gondot jelent a településırök és a közterület-felügyelı
mozgásában is. Javasolta, hogy a képviselı-testület tekintse át az ı támogatási lehetıségeit is,
hiszen több esetben saját üzemanyag igénybevételével tudnak csak járırszolgálatot teljesíteni
a településen.
BOGDÁN PÉTER javasolta a rendırség 10.000 Ft-os támogatásának jóváhagyását a 2010.
évi költségvetés általános tartalékának terhére.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendır-fıkapitányság
által kötendı felhasználási megállapodásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
Kenderes Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendırfıkapitánysága felhasználási megállapodást köt. A megállapodás alapján az
önkormányzat 10.000,- Ft azaz tízezer forint vissza nem térítendı támogatást
nyújt MOL teletankkártya formájában, amely 2010. december 31-éig használható
fel. A támogatás célja, hogy a Kenderesi Rendırırs növelni tudja a város
közbiztonsága érdekében megtett kilométerek számát a rendırség központi
költségvetési finanszírozásából származó keretén felül.
A képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert a felhasználási
megállapodás megkötésére.
Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendır-fıkapitányság 5000 Szolnok,
Baross út 39.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Pádár Lászlóné jegyzı
5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.-
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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
Tájékoztató a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. 2009. évi gazdálkodásáról
DR. DEME PÁL: a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. Kenderes közigazgatási területén
helyezkedik el. Ma a mezıgazdaság legnagyobb problémája az, hogy nincs meg a kellı
növekedési pálya. Jelenleg a fı követelmény a fenntarthatóság biztosítása. Mindenki számára
ismert, hogy 2008-ban elindult egy válság, 2009-ben azt gondolták, hogy ez a válság a
mezıgazdaságot talán nem fogja úgy súlytani, mint a többi ágazatot. Ennek ellenére, a válság
erıteljesen érezteti hatását a gazdálkodásban és a fogyasztásban egyaránt. A gabona árak a
2008. évi árakhoz képest 20 %-kal alacsonyabbak, a tejárakkal kapcsolatban még
drasztikusabb csökkenés tapasztalható. Véleménye szerint nagy problémát okoz, hogy az
értékteremtésben nem egyformán kapják meg a részüket a termelık. Nagyon komoly
teljesítménynek tartja, hogy ilyen nehéz körülmények között fenn tudtak maradni, és az
elmúlt gazdasági évben nem csökkent az árbevételük. A jövedelmek tekintetében ugyanez
már nem mondható el, hiszen szinte csak a minimálbér követelményeinek tudnak megfelelni,
így az igazán jól teljesítı munkavállalók motivációja elmarad. Az EU 2013-ig lehetıvé teszi
Magyarországnak a gazdálkodásban, a környezetgazdálkodásban a felzárkózási lehetıséget.
Erre a célra jelenleg nagyon sok pályázati lehetıség kínálkozik, ami 2013-ban bezárul. Az
elıírásoknak való megfelelés nagyon nagy feladatot ró a cégre, pénzügyi forrás nélkül,
utófinanszírozott fejlesztési megoldásokkal. Az elmúlt évben 500 millió forintos volt az ilyen
jellegő fejlesztés, amelybıl 200 millió forintot a technológiák korszerősítésére fordítottak,
300 millió forintot pedig a trágyakezelésre. Az említett fejlesztéseknek köszönhetıen, a trágya
tárolása minden telepen megfelel az EU követelményeinek. A sertéstelep hízlalási és
légtechnikai technológiai cseréje várhatóan ebben az évben befejezıdik. Az önkormányzattal
nagyon jó munkakapcsolatot alakítottak ki, kölcsönösen segítik egymás munkáját. İszintén
bízik abban, hogy ez a korrekt partneri kapcsolat a jövıben is megmarad. A termelıegység
legnagyobb feladatának tatja a megépített termelıkapacitások megırzését és fenntartását. A
jövıt illetıen nagyon sok jó elképzelésük van, sajnos ezek mellett sok a kétség és a gond is.
Ebben az évben a természet nagyon próbára teszi a gazdaságot, mivel jelenleg még 1000
hektár földterület nincs bevetve, és valószínő, hogy ebbıl 300-400 hektár nem is lesz elvetve.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy hány hektáron folyik gazdálkodás, mennyi a
jelenlegi létszám, és terveznek-e létszámfejlesztést. Gondolkodtak-e olyan megoldásban, hogy
a tejmennyiség egy részét magánszemélyek részére értékesítsék.
DR. DEME PÁL a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy jelenleg 3200 hektáron, 210
fıvel folytatják a gazdálkodást. A tej értékesítését az említett formában nem tudják
megoldani, mivel nem sőrőn lakott településrıl van szó. A helyi adottságokat és a piaci
lehetıségeket figyelembe véve nem tudják felvállalni ezt az értékesítési formát.
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy a gazdaságban mőködik-e érdekképviseleti szerv.
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DR. DEME PÁL: mőködik szakszervezet. Fontos értéknek tartja és büszke a vezetık és a
dolgozók között kialakított jó munkakapcsolatra.
FARKASNÉ KOTA ILONA érdeklıdött, hogy pályázati forrás igénybevételével van-e
lehetıség mezıgazdasági utak felújítására.
DR. DEME PÁL: nyújtottak be ilyen célra pályázatot, várhatóan a döntés 2-3 hónap múlva
születik meg.
KÁNTOR ÉVA: a turizmus területén terveznek-e valamilyen fejlesztéseket? A bioüzem
mőködése felıl érdeklıdött.
DR. DEME PÁL elmondta, hogy jelenleg folyamatban van egy biogázüzem építése, a
biodizel üzem jelenleg nem mőködik. A túrizmus területén nem tudnak elmozdulni, mivel
nincs piacképes kereslet.
BOGDÁN PÉTER: a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. a térség meghatározó jelentıségő
gazdálkodó egysége. A településen nagy sok embernek biztosít munka és megélhetési
lehetıségek, és ezen felül ellátja a termelık integrálását, különbözı termeltetési
szerzıdésekkel elısegítve gazdálkodásukat. Az önkormányzat egyik legnagyobb iparőzési
adófizetıje, amivel jelentısen hozzájárul az önkormányzat bevételeihez. Évtizedekre nyúlik
vissza az önkormányzat és a gazdaság közötti jó munkakapcsolat. İszintén bízik abban, hogy
ez a jó kapcsolat a jövıben is megmarad. A Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. 2009. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A további
munkájukhoz sok sikert, jó gazdálkodást, és kedvezı idıjárást kíván.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Tájékoztató a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. 2009. évi gazdálkodásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, és azt tudomásul veszi.
1./ Dr. Deme Pál a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. elnök igazgatója
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
értesülnek.–

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 közintézményeinek főtéstechnikai korszerősítésérıl
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IZSÓ GYULA elmondta, hogy valamennyi közintézmény esetében elvégezték a hıtechnikai
vizsgálatokat. Ennek eredményeként áttekintésre került, hogy hogyan lehet költségeket
megtakarítani nagyobb hatékonyságú gázkazánok, szigetelı anyagok beépítésével és a
nyílászárók cseréjével. Az elmúlt héten a bizottság részletesen megtárgyalta az elıterjesztést,
ahol kérték, hogy az egyszerő éves megtakarítást és a refinanszírozási hozzájárulást vizsgálják
meg kamatokkal kiegészítve, és így nézzék meg a tényleges megtérüléseket. Két halmazt
hoztak létre. Az egyik halmaz a kazánok cseréjét foglalja magában azokban a
közintézményekben, ahol ez kedvezı megtérülési értékeket mutat (szakiskola, általános
iskola, polgármesteri hivatal, óvoda, területi gondozási központ, mővelıdési ház, múzeum).
Összességében, listaáron számítva, ez 11 éves megtakarítást eredményez. Vannak olyan
intézkedések, amelyeket meg kell tenni, tekintettel arra, hogy önmagukban nem tudják
refinanszírozni a bekerülési összegüket, ilyen például a nyílászáró csere, a napkollektoros
eljárással elıállított melegvíz a szakiskolánál. Nagyon fontos feladatként jelentkezik a
szakiskolánál a hıvezeték cseréje, mivel az jelenleg nagyon rossz állapotban van. Sok olyan
intézmény van, ahol nincs központi főtés, itt a konvektorok kiváltását kell megoldani.
Felvették a kapcsolatot az önkormányzat pályázatíró cégével és áttekintették, hogy milyen
pályázati lehetıségek, támogatási formák kínálkoznak e célokra. Ezeket az önmagukban meg
nem térülı beruházásokat mindenképpen pályázati támogatással szeretnék megvalósítani,
amihez azonban még további adatokra van szükségük. A kazáncserékkel kapcsolatban kérte a
képviselı-testületet, hogy hozzon döntést, mivel az új főtési szezont csak abban az esetben
tudják az új kazánokkal elkezdeni.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen felvetıdött a szakiskola vonatkozásában az
apríték kazán és a biomassza tüzelés lehetısége, de a tájékoztatóból kiderült, hogy ennél a
korszerősítési módnál a megtérülési idı nagyon hosszú lenne. Véleménye szerint támogatható
az az elképzelés, miszerint a szakiskolánál a meglévı kazánokat kondenzációs kazánra
cserélik. Úgy gondolja azonban, hogy az alternatív energiaforrásokra is oda kell figyelni, és a
nyílászáró cseréhez a pályázati lehetıségeket maximálisan ki kell használni.
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy az önkormányzatnak a beruházás összegét
részletekben kell fizetni.
IZSÓ GYULA: a főtéskorszerősítés költségét az önkormányzat a megtakarításból fizeti. A
kazáncserék esetében kiszámításra került, hogy éves szinten 6 millió forintot lehet
megtakarítani. Ez a 6 millió forint minden évben rendelkezésére áll az önkormányzatnak,
amelybıl a beruházást törleszti, a törlesztés befejeztével a megtakarítás teljes összege az
önkormányzatnál marad.
BOGDÁN PÉTER elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek a közintézmények
főtéstechnikai korszerősítésérıl szóló elıterjesztést.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 98/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes város közintézményeinek főtéstechnikai korszerősítésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
közintézmények főtéstechnikai korszerősítésrıl szóló elıterjesztés, és
úgy döntött, hogy a korszerősítés két beruházási csomagban valósítható
meg.
Az elsı beruházási csomag azon intézkedéseket foglalja magában, amelyek
önmaguk által eredményezett költségmegtakarításból önerı nélkül harmadik
feles elıfinanszírozással maximum 12 év alatt megtérülnek. A képviselıtestület jóváhagyása után a kivitelezést végzı vállalkozás kiválasztásáról
közbeszerzési pályázat dönt. A korszerősítési beruházás megvalósításának
határideje 2010. október 15.
A második beruházási csomag csak pályázati támogatás igénybevételével
valósulhat meg. A képviselı-testület támogatja a KEOP-5.3.0/B: „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
pályázati támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat elkészítését. Szükség
esetén az önkormányzat igénybe veszi az EC Multienergie Kft. által szerzıdésben vállalt, a megvalósíthatóságra vonatkozó pénzügyi garanciát a
pályázati önerı és elıfinanszírozás biztosítására. Sikeres pályázat esetén,
a kivitelezı személyérıl az önkormányzat közbeszerzési pályázaton dönt.
Errıl: 1./ EC Multienergie Kft.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

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 Kenderes-Kisújszállás között közlekedésbiztonsági kerékpárút építésérıl
BOGDÁN PÉTER: 2007. évben Kenderes Város Önkormányzata Kisújszállás Város
Önkormányzatával közös pályázatot nyújtott be Kenderes és Kisújszállás között
közlekedésbiztonsági kerékpárút terveinek elkészítésére. Ebben az évben ismét megnyílt a
pályázati lehetıség a kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzésére. A pályázat kedvezı
elbírálása esetén 85 % a támogatással elnyerhetı összeg, amelyhez 15 %-os önerı szükséges.
Az önerı biztosítása 30-70 %-ban terheli Kenderes és Kisújszállás önkormányzatát. Kenderes
Város Önkormányzat esetében, az önerı 7,5 millió Ft, míg Kisújszállás Város Önkormányzat
vonatkozásában 17,5 millió Ft önerı biztosítása szükséges. Kérte a képviselı-testületet
döntsön a közös pályázat benyújtásáról, és a szükséges önerı biztosításáról.
Kérdést tett fel Krokavecz László képviselı.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy várhatóan mikor kezdıdhet el a kivitelezés.
FODOR IMRE: a pályázatokat folyamatosan be lehet nyújtani. Jelenleg a kisújszállási
önkormányzat a kenderesi önkormányzat döntésére vár.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 99/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes és Kisújszállás között közlekedésbiztonsági kerékpárút építésének pályázatáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
Kenderes és Kisújszállás között közlekedésbiztonsági kerékpárút
építésére közösen kíván pályázni Kisújszállás Város Önkormányzatával.
Kenderes Város Önkormányzata a pályázat benyújtásához szükséges
7,5 millió Ft önrészt beruházási hitelbıl biztosítja.
Errıl: 1./ Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

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 szennyvíztelepen keletkezı szennyvíziszap kezelésérıl
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ megkérte Süveges Lajos vízmővezetıt, hogy röviden foglalja össze az
elıterjesztés lényegét.
SÜVEGES LAJOS: a kenderesi szennyvíz telepen keletkezı préselt szennyvíziszap
elhelyezését jelenleg a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. végezte. A szolgáltató jelezte,
hogy a préselt iszapot 2010. augusztus hónap után már nem tudja fogadni, így azt a
továbbiakban Kétpóra kellene beszállítani, ami jelentıs többlet költséget eredményezne. Az
iszap helyi tárolásával és a szakiskola földjein történı mezıgazdasági hasznosítással el lehet
kerülni a további költségnövekedést. Az iszap tárolására szolgáló térbetont saját
kivitelezésben el tudja készíteni a vízmő. Így a költségvetésben szereplı 4,5 millió forint
betonozási költség megközelítıleg 3 millió forintra csökkenthetı.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: 5,2 millió Ft-os beruházásról van szó, melynek a forrását is meg
kellene jelölni.
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SÜVEGES LAJOS: a költségvetésben szereplı térbetonozásra szánt 4,5 millió forint
betonozási költség megközelítıleg 3 millió forintra csökkenthetı. Ezzel a beruházás tényleges
költsége csökkenthetı.
BOGDÁN PÉTER megbízza a pénzügyi osztályt, hogy a következı testületi ülésre jelölje
meg a beruházáshoz szükséges forrást.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 100/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes város szennyvíztisztító préselt iszap kezelésének engedélyezésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonát képezı
kenderesi szennyvíztisztító telepen keletkezı préselt szennyvíziszap
kezelését szikkasztó tálca kialakításával, szikkasztás után szántóföldi
kihelyezéssel kívánja megoldani. A Képviselı-testület a technológia
elkészítésével és üzemeltetésével Kenderes Város Vízmővet bízza meg.
A Képviselı-testület megbízza a Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályt a beruházás pénzügyi forrásának megjelölésére.
Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
4./ Irattár
értesülnek.–

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 Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan bontásáról
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı
Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan bontására árverési hirdetményt adtak fel,
amelyre nem érkezett jelentkezı. Az épület bontásához szükséges engedélyeket beszerezték, a
közmőveket kikapcsoltatták. Az épület bontásával javasolta megbízni Kenderes Város
Vízmővet.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a bontási költségek felıl érdeklıdött.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 101/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes, Szent István út 33. hrsz:5/11 épület bontásáról
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntött az
önkormányzat tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 33.
hrsz: 5/11 lakóház bontásáról. Az épületre jogerıs bontási engedély
van. Az épület bontási munkáinak elvégzésével a Képviselı-testület
megbízza Kenderes Város Vízmővet.
Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
értesülnek.–

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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területén építendı
mőfüves pályáról
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy a mőfüves pálya becsült költsége 10 millió Ft. A
közbeszerzési értékhatár nettó 15 millió Ft, így három árajánlat bekérése elegendı volt.
PARDI SÁNDOR: a középiskola vállalja a pályához tartozó labdafogó hálók, kézilabda
kapuk, a pálya körüli térburkolat és térvilágítás elkészítését. Tájékoztatásul elmondta, hogy a
középiskola által létrehozott Kenderesi Szentannai Sámuel Alapítvány 1 millió Ft célirányú
támogatást kapott a mőfüves pálya építéséhez. Az iskola mindent megtesz a költségek
minimalizálása érdekében, és amit lehet saját erıbıl próbál megoldani.
FODOR IMRE: a vállalkozóktól újabb árajánlatot kell kérni, mivel az iskola által átvállalt
munkák miatt alacsonyabb lesz a kivitelezés költsége. Az ajánlatot a több rétegő zúzott kı
ágyazatra, a hozzá tartozó szegélyre és vízelvezetésre, valamint a mőfüves felületre kell
megkérni. A mőfüves pálya átadásának tervezett idıpontja 2010. szeptember 1. A kivitelezés
költségéhez az OTP Bank Nyrt-tıl kedvezı kamatozású hosszú lejáratú fejlesztési hitel
igényelhetı, megfelelı ingatlan fedezet biztosításával.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 102/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területén építendı mőfüves pályáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonát képezı
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István
út 27. hrsz: 866 területén 22x42 m-es területő mőfüves pálya építésérıl
döntött. A pálya építésére három árajánlatot kér. A nyertes ajánlattevı
költségvetése alapján a kivitelezési költséget fejlesztési hitelbıl biztosítja,
melynek önerejét a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
által alapított Kenderesi Szentannai Sámuel Alapítványtól átvett fejlesztési

- 11

-

célú forrásból biztosítja.
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent
István út 27.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
értesülnek.–

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 Kenderes
felmondására

város

egészségügyi

alapellátására

kötött

szerzıdések

BOGDÁN PÉTER: a Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, valamint a
Dr. Juhász és Dr. Nagy Bt. képviselıi 2010. április 30-án bejelentették, hogy a településen az
orvosi ellátást 2010. július 31-i hatállyal meg kívánják szüntetni, ezért kérik az egészségügyi
alapellátásra kötött szerzıdés felmondását.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ van-e érdeklıdı a megüresedı praxisokra?
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: a praxisokat folyamatosan hirdetik. Sajnálattal tapasztalta, hogy
nincs sok jelentkezı. Jelenleg egy olyan háziorvos van, aki komoly érdeklıdést mutat, és
szívesen jönne a településre. A szerzıdési utakat áttekintve az már látható, hogy augusztus 1ig nem lehet lebonyolítani az eljárást, így a háziorvos kollégára hárul a helyettesítés. A
képviselı-testületnek és a lakosságnak tisztába kell lenni azzal, hogy a mai körülmények
között nem egyszerő dolog megbízható háziorvost találni. A környezı települések is már évek
óta háziorvos hiánnyal küzdenek. Véleménye szerint, ha az önkormányzat megvásárolja a
rendelıket és a lakást, úgy lényegesen könnyebben tud háziorvost csalogatni a településre.
Ismerve az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét, olyan javaslatot tett, hogy a vételárat az
önkormányzat ötéves futamidı alatt fizetheti ki. Szóba került, hogy mondjon egy végleges,
legalsó árat, amiért hajlandó értékesíteni az ingatlant, de úgy gondolja, hogy ez az áralku ne a
mai ülés tárgya legyen. Javasolta, hogy az önkormányzat részérıl hozzanak létre egy tárgyaló
bizottságot, és ez a bizottság folytassa le az árral kapcsolatos egyeztetést.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottság helyszíni bejáráson megtekintette az ingatlant, és
számításba vette a lehetıségeket. Az egyik szóba jöhetı megoldás az lenne, ha a
gyermekorvosi és háziorvosi rendelıt kisebb átalakítás után átköltöztetnék az egészségházba.
Nyilván ez a megoldás csak átmeneti jellegő, mivel ezt hosszútávon nem biztos, hogy
engedélyezik, és a leendı orvosok számára sem igazán vonzó. Az elınyeinél lehet
megemlíteni a költségtakarékosságot. A szolgálati lakás kérdését a bolt feletti lakás
megvásárlásával lehetne megoldani. A másik megoldás az lenne, ha az önkormányzat
megvásárolná az ingatlant, ennek hátránya, hogy drága, elınye viszont, hogy hosszú távú
megoldást jelent, és vonzó az orvosok számára. Úgy gondolja, hogy mindenképpen
valamilyen
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végleges megoldást kell keresni. Véleménye szerint visszalépést jelentene, ha az eddig önálló
gyermekkörzetet vegyes körzetté alakítanák át. Amennyiben az önkormányzatnak
szándékában áll az ingatlan megvásárlása, úgy egy orvos házaspárt lenne célszerő a
településre csábítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ idıközben egyeztetést folytatott az ÁNTSZ-el, akik június közepén
tekintik meg a helyszínt. Elızetesen azt a tájékoztatást kapta, hogy csak átmeneti
megoldásként jöhet számításba az, hogy önkormányzat tulajdonában lévı orvosi rendelıben
oldják meg ezt az alapfeladatot. Mindezeket figyelembe véve, arra kéri a képviselı-testületet,
hogy egy végleges, hosszú távú megoldás mellett döntsenek. Az ingatlan elızetesen közölt
vételára igen magas, figyelembe véve a település ingatlan árait. Abban az esetben, ha
sikerülne kialkudni az önkormányzat részére ideális vételárat, akkor az lenne a célravezetıbb,
ha a rendelıt és a lakást is meg tudnák vásárolni. Véleménye szerint, amennyiben a kimondott
irányárból jelentıs csökkentésre lenne lehetıség, úgy ez reális tárgyalási alapot jelenthetne. A
meglévı önkormányzati rendelı alapterülete nem teszi hosszú távon lehetıvé az egészségügyi
alaptevékenység ellátását, ezért vagy bıvíteni kell a meglévı épületet, vagy új rendelıt kell
építeni helyette. Szeretné, ha az áralku minél hamarabb létrejönne, mert ettıl lehet függıvé
tenni a további megoldási lehetıségeket.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen felmerült annak a lehetısége is, hogy csak a
felnıtt körzet költözne át az önkormányzati rendelıbe, a gyermekkörzet maradna az eredeti
helyén, és abban az épületben szakrendeléseket is lehetne folytatni. Amennyiben sikerül
megvásárolni az ingatlant, úgy azt célszerő lenne értékesíteni a leendı orvosnak.
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: az általa említett ár egy irányár, ami a tárgyalási alapot képezi.
Amennyiben megállapodás születik az önkormányzattal az ingatlan megvásárlásáról, úgy ık
ingyenesen lemondanak a praxisjogukról, amivel vélhetıen elı tudják segíteni az
utódkeresést.
MAGYAR ISTVÁN: az ingatlan megvásárlásával nincs biztosítéka az önkormányzatnak arra,
hogy talál orvosokat. Véleménye szerint csak abban az esetben kellene megvásárolni az
ingatlant, ha már van biztos jelentkezı.
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: a jelenlegi piaci helyzetben elıször valamit kínálni kell a leendı
orvosoknak. Azt tudni kell, hogy rendelı és lakás nélkül, magáért a praxisért egyetlen egy
orvos sem fog jelentkezni.
BALOGH KÁROLYNÉ: félı, hogy a bánhalmi lakosok hátrányt fognak szenvedni az orvosi
ellátásban. Korábban szó volt arról, hogy a bánhalmi orvosi rendelı épületének a tetıtere
beépítésre kerül, amit lakás céljára lehetne használni. Érdeklıdött, hogy a bánhalmi praxis
önállóan meghirdethetı-e, tekintettel arra, hogy a lakosság szeretné, ha önálló orvosuk lenne.
DR. JUHÁSZ ISTVÁN: a finanszírozási miatta az 1500 kártyaszám alatti praxis nehezen
mőködtethetı.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a közeljövıben ismét folytassanak tárgyalás az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatban. Indítványozta, hogy az önkormányzat részérıl a
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Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a jegyzı és a
polgármester folytassa le az egyeztetı tárgyalást az ingatlan adás-vételével kapcsolatban.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató szavazatával és 1 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
a)
Kenderes Város Önkormányzatának 103/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan vásárlásával kapcsolatban létrehozott
egyeztetı bizottságról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az önkormányzat
részérıl Bogdán Péter polgármestert, Pádár Lászlóné jegyzıt, Krokavecz Lászlót
a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, valamint
Bíró Csabát a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıjét az egyeztetı tárgyalás lefolytatására a Dr. Juhász István és Dr. Nagy Éva tulajdonát képezı Kenderes,
Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelı és lakóingatlan adás-vételével kapcsolatban.
A képviselı-testület az egyeztetı tárgyalás eredményének ismeretében dönt az
ingatlan megvásárlásáról.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Krokavecz László Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Helyben
4./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Helyben
5./ Dr. Juhász István háziorvos Kenderes, Szent István út 33.
6./ Dr. Nagy Éva gyermekgyógyász Kenderes, Szent István út 33.
értesülnek.–
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
b)
Kenderes Város Önkormányzatának 104/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
a Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Kenderes Város
Önkormányzatának egészségügyi alapellátására kötött szerzıdés felmondására
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a Dr. Juhász
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel egészségügyi alapellátásra
kötött szerzıdés felmondásához 2010. július 31-i hatállyal.
A határozat egy példányával értesíteni kell az Észak-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztárat 5000 Szolnok, Mikszáth K. út 3-5., valamint
az ÁNTSZ Karcagi Kistérségi Intézetét 5300 Karcag, Város udvar 2.
Errıl: 1./ Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5331 Kenderes, Szent István út 33.
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2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 5000 Szolnok,
Mikszáth K. út 3-5.
5./ ÁNTSZ Karcagi Kistérségi Intézete 5300 Karcag, Város udvar 2.
értesülnek.c)
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 105/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
a Dr. Juhász és Dr. Nagy Bt. és Kenderes Város Önkormányzatának egészségügyi
alapellátására kötött szerzıdés felmondására
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a Dr. Juhász
és Dr. Nagy Bt. egészségügyi alapellátásra kötött szerzıdés felmondásához
2010. július 31-i hatállyal.
A határozat egy példányával értesíteni kell az Észak-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztárat 5000 Szolnok, Mikszáth K. út 3-5., valamint
az ÁNTSZ Karcagi Kistérségi Intézetét 5300 Karcag, Város udvar 2.
Errıl: 1./ Dr. Juhász és Dr. Nagy Bt. 5331 Kenderes, Szent István út 33.
5331 Kenderes, Szent István út 33.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 5000 Szolnok,
Mikszáth K. út 3-5.
5./ ÁNTSZ Karcagi Kistérségi Intézete 5300 Karcag, Város udvar 2.
értesülnek.–

8. 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 „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes
Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények részére” elnevezéső, általános
egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról
BAKOS LÁSZLÓ Kenderes Város Önkormányzata az intézményei számára általános
egyszerő közbeszerzési eljárást indított élelmiszer alapanyagok beszerzése tárgyában a
közbeszerzésekrıl szól törvény alapján. A szükséges számú ajánlatok beérkeztek, egy ajánlati
rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat (kenyér, pékáru). Két elıterjesztés kapcsán is kéri a
képviselı-testület támogatását, nevezetesen a meghirdetett közbeszerzési eljárás negyedik
részére kenyér, pékáru tekintetében eredménytelen eljárást kell hirdetni, mivel arra ajánlat
nem érkezett. Az intézmények zavartalan mőködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges a
kenyér, pékáru szállításának megoldása.
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Ebben az esetben az egyetlen megoldás az lehet, hogy a meglévı szállítóval a szerzıdés
meghosszabbítását kezdeményezik. Kéri a Képviselı-testületet, hogy az ismertetett
elıterjesztés alapján döntsön a szerzıdés meghosszabbításáról. A szerzıdés meghosszabbítása
nem lehet végleges, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési törvény kötelezi az önkormányzatot
arra, hogy az eredménytelen eljárásokat eredményessé alakítsa azáltal, hogy új eljárást
kezdeményez. A 2010. június 15. napjával megszőnı szerzıdést meghosszabbítva, vállalnia
kell az önkormányzatnak, hogy ugyanezen tárgyban egy másik közbeszerzési eljárást indít az
eljárás eredményességéig.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ mi történik akkor, ha a szállító nem szeretné meghosszabbítani a
szerzıdést?
BAKOS LÁSZLÓ ebben az esetben egy meghívásos eljárással válasszák ki a nyertes
ajánlattevıt.
ESZTERÓ IMRÉNÉ tudomása szerint jó néhány esetben elıfordult, hogy több hónapos
kifizetetlen számlája volt az önkormányzatnak. Ilyen körülmények között nem lehet
csodálkozni azon, hogy egyetlen ajánlat sem érkezett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 106/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat
fenntartásában álló intézmények részére” elnevezéső, általános egyszerő közbeszerzési eljárás
megindításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült
elıterjesztést megtárgyalta, és döntött arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárást megindítja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
értesülnek.–

9. 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 „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes
Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények részére” elnevezéső, általános
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egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı
szerzıdés felülvizsgálatáról
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 107/2010.(V.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat
fenntartásában álló intézmények részére” elnevezéső, általános egyszerő közbeszerzési eljárás
lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdés felülvizsgálatáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a
Bogdán Péter polgármestert, hogy vegye fel a Szolnoki Sütıipari
Zrt-vel a kapcsolatot, és tárgyaljon a szerzıdés hosszabbítás lehetıségérıl.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
értesülnek.–
Dr. Ila Erzsébet önkormányzati képviselı 15 óra 55 perckor megérkezett a képviselı-testület
létszáma 12 fı.

Egyebek
BOGDÁN PÉTER szeretné, ha a közelgı pedagógusnap idıpontjában és helyszínében
születne döntés. Az elmúlt évben a szakiskola vállalta az ünnepség lebonyolítását.
NAGYNÉ LENGE MARGIT egyik intézménynek sem áll rendelkezésére, erre a célra
elkülönített összeg, ezért úgy gondolja, hogy egyik intézmény sem tudja ennek lebonyolítását
magára vállalni.
PARDI SÁNDOR úgy gondolja, hogy valamennyi pedagógus megérdemelne legalább egy
szál virágot.
BOGDÁN PÉTER a pénzügyi osztállyal egyeztet, és intézkedik a pedagógusnapi költségek
biztosításáról.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ tájékoztatásul elmondta, hogy a Korda Vince alapfokú
mővészetoktatási intézmény június 5-én tartja záró rendezvényét. Ebben az évben a
táncbemutatókhoz élı zenekaros kíséretet szeretnének. A zenekar költsége 50 ezer forint,
amelybıl jelenleg még csak 30-35 ezer forint áll rendelkezésre, ezért kérte a jelenlévıket,
hogy szerény anyagi hozzájárulással segítsék elı a még hiányzó összeg összegyőjtését. A
támogatást Veresné Nagy Margit és a tánctanárnı győjti.
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elmúlt ülésen azt a megbízatást kapta, hogy érdeklıdjön a
Vincze féle telek vételáráról. A tulajdonosoktól azt a felvilágosítást kapta, hogy 1,5 millió
forintért kívánják értékesíteni a területet.
BORDÁS JÓZSEF a keddi vérvétellel kapcsolatban többen jelezték, hogy nagyon lassan
halad, ezért szeretné, ha több személy végezné a vérvételt.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ az idıs személyeknek nem kell hat órára odamenni, mivel erre az
idıpontra a várandós kismamákat hívják, mert tılük kétszer vesznek vért.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkeresik a lehetıségét a további egy fı asszisztens beállítására. A
tiszafüredi labor felmondta a szerzıdést, ezért a képviselı-testületnek kell biztosítani a
vérvételhez szükséges kémcsöveket és a szállítást.
BOGDÁN PÉTER polgármester, mivel más kérdés, bejelentés nem volt a nyílt ülést 16 óra 6
perckor bezárta.

Kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. május 19-én 14
órakor tartott rendes, nyílt, kihelyezett ülésén.-

Mutató
Napirend:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.
május 19-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:

95/2010.

Napirend elıtt
Kenderes Város Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendır-fıkapitányság által kötendı felhasználási megállapodásról

96/2010.

Tájékoztató a Középtiszai Mezıgazdasági ZRt. 2009. évi
gazdálkodásáról

97/2010.

2./

Kenderes város közintézményeinek főtéstechnikai korszerősítésérıl

98/2010.

3./

Kenderes és Kisújszállás között közlekedésbiztonsági kerékpárút
építésének pályázatáról

99/2010.

Kenderes város szennyvíztisztító préselt iszap kezelésének
engedélyezésérıl

100/2010.

5./

Kenderes, Szent István út 33. hrsz: 5/11 épület bontásáról

101/2010.

6./

a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területén
építendı mőfüves pályáról

102/2010.

a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan vásárlásával
kapcsolatban létrehozott egyeztetı bizottságról

103/2010.

a Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és
Kenderes Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátására
kötött szerzıdés felmondására

104/2010.

a Dr Juhász és Dr. Nagy Bt. és Kenderes Város Önkormányzatának
egészségügyi alapellátására kötött szerzıdés felmondására

105/2010.

1./

4./

7./
a.)

b)

c)
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9./
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Kenderes Város Önkormányzata „Kenyér, pékáru beszerzése
Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények
részére” elnevezéső, általános egyszerő közbeszerzési eljárás
megindításáról

106/2010.

Kenderes Város Önkormányzata „Kenyér, pékáru beszerzése
Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények
részére” elnevezéső, általános egyszerő közbeszerzési eljárás
lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdés
felülvizsgálatáról

107/2010.

OOOOO
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