Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 8-án 15 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Eszteró
Imréné, Király Lászlóné, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István önkormányzati képviselık. –
Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: dr Barta Zsuzsanna, Bordás József, dr Ila Erzsébet, Krokavecz László,
Oláh József Pál, Szatmári Tibor. –
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı-fıtanácsosa, Bíró Csaba,a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Csatári Lajos,
Bodor Tamás meghívottak, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 8-an
vannak jelen, 6 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pont megtárgyalását, valamint második
napirendi pontként
a IV. Kenderesi parlagfő-mentesítési nap 2010.” rendezvény
megszervezésére megnyert pályázat saját forrásának növelésérıl szóló elıterjesztést, utána
pedig egyebeket.
Kérte, akinek van más javaslata a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. Más javaslat nem
volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 118/2010.(VI.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 8-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 8-i ülése
napirendjének elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-

2–

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 „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása
alatt álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban
az ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Kérdést tett fel Eszteró Imréné.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérte, hogy a közbeszerzési referens szóban foglalja össze az
elıterjesztésben foglaltakat.
KONCZ ÉVA: kenyér, pékáru beszerzése tárgyban az elızı közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett, ezért került kiírásra az ajánlattételi felhívás, az elızıekhez hasonló
tartalommal. A szerzıdésre vonatkozó feltételek megegyeznek az elızıekben elfogadott
feltételekkel. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek szintén hasonlóak, amely
késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért, valamint meghiúsulási kötbért is tartalmaz. A
gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és az igazolás módját
szintén rögzítették. A mőszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásához az ajánlattevınek az
ajánlattételi felhívás feladásának napját megelızı 36 hónapban szerzıdésszerően teljesített
szállításait az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. A
bírálati szempontok is változatlanok, az összességében legelınyösebb ajánlatot kívánják
kiválasztani. A dokumentáció beszerzésének határideje 2010. 07. 06, ellenértéke 10 ezer Ft.
Az eredményhirdetés tervezett idıpontja július 15-e, a szerzıdéskötés tervezett idıpontja
augusztus 5-e.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2010.(VI.8.) Kt. számú határozat
„Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények
részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás
elfogadásáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 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
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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,
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
„IV. Kenderesi Parlagfő-mentesítési nap 2010. rendezvény megszervezésére megnyert
pályázat saját forrásának növelésérıl
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyet a
Bíráló Bizottság támogatott. A költségvetés szerint a megvalósítandó projekt költsége
156.900 Ft, melyhez 117.675 Ft-ot igényeltünk. A Képviselı-testület 39.225 Ft összegő saját
forrás biztosításáról döntött. A Bíráló Bizottság 70.683 Ft támogatást ítélt meg, így a saját
forrás 86.217 Ft-ra történı emelése vált szükségessé. Ez azt jelenti, hogy 46.992 Ft
különbözet biztosításáról kell dönteni. Javasolja, hogy a hiányzó összeget az önkormányzat
biztosítsa a projekt megvalósításához.
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Turi János.
TURI JÁNOS: megismételte, hogy a projekt teljes költsége 156.900 Ft, amelyhez a teljes
költség 75 %-át kitevı, 117.675 Ft támogatást igényeltek. A Bíráló Bizottság ennél kevesebb
összeget, 70.683 ezer Ft-ot biztosít, amely miatt a saját forrást 86.217 Ft-ra szükséges
megemelni. A parlagfő-mentesítési nap keretében elıadások hangzanak el a parlagfő által
okozta betegségekrıl, a parlagfő irtásáról, valamint egyéb tudnivalókról. A rendezvényt
tombolahúzás zárja, melyen értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra. Megjegyezte, hogy
az önkormányzatnak 50 ezer Ft-ot kell befizetni ahhoz, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei alaphoz csatlakozhasson, és jogosulttá váljon arra, hogy pályázhasson. A pályázaton
70.683 ezer Ft pályázati összeget kapott az önkormányzat, így a pályázat támogatási összeg
minimális (20 ezer Ft körüli összeg), amely még a parlagfő mentesítési nap költségeit sem
fedezi. A jövı évet illetıen átgondolásra ajánlja a Képviselı-testületnek az alaphoz történı
csatlakozást.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: a parlagfő-mentesítési nap nemcsak arról szól, hogy főkaszát
vásárolunk. A parlagfő valóban gondot okoz, amelyet széles körben kellene ismertetni a
lakossággal. Többek között ez lehet a célja a rendezvénynek, amelyet vonzóbbá kellene tenni.
Úgy emlékszik, hogy a tavalyi évben ígéretet kaptak arra, hogy más formában lesz
megszervezve a parlagfő-mentesítési nap. Az a véleménye, hogy ha kevesebb összeget
kaptak, akkor kevesebb összegbıl kell a rendezvényt is megszervezni. Úgy gondolja, hogy azt
kellene jutalmazni, aki végighallgatja az elıadásokat, nem azt, aki csak a rendezvény végére
érkezik egy zsák parlagfővel.
TURI JÁNOS: a csökkentett támogatás miatt csökkenhet az önerı, de akkor minimális lesz
a felhasználható összeg, ezért a saját erı növelése látszik ésszerőnek. Elsısorban a parlagfő
ellenes propagandáról szól a program, és csak másodsorban a főkasza vásárlásáról.
Véleménye az, hogy aki egy zsák parlagfővel érkezik a rendezvényre sokkal többet tesz, mint
aki csak végighallgatja az elıadásokat.
TAPASZTÓ SZABOLCS a parlagfő- mentesítés nem „kívánságmősor”, hanem törvény által
elıírt kötelezettség. Egyre inkább szigorodik a pályázati pénzösszeg felhasználásának
ellenırzése. Úgy gondolja, hogy példát kellene mutatniuk azzal, hogy részt vesznek a
rendezvényen. Elgondolkodtató, hogy érdemes lesz-e a késıbbiekben az önkormányzatnak
csatlakoznia az alaphoz.
BAKTAI KÁLMÁN: az alapgondolat jó, ezért törekedni kellene arra, hogy több elıadást
szervezzenek, és a szervezés hatékonyabb legyen. A valós cél, a parlagfő mentesítés, azzal
nem sokat érnek el, ha az elıadásokon sokan részt vesznek, a parlagfüvet pedig nem irtják.
BOGDÁN PÉTER: támogatja, hogy az idei évben kerüljön megrendezésre a parlagfőmentesítési nap, amellyel demonstrálják a téma fontosságát.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a Turi János által elmondottakkal ért egyet a jövı évet
illetıen.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: véleménye szerint tudatosítani kell az emberekkel, hogy a parlagfőmentesítési nap többrıl szól, mint a főkasza vásárlásról.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 120/2010. VI.8) Kt. számú határozata
a „IV. Kenderesi Parlagfő-mentesítési nap 2010” megszervezésére megnyert pályázat saját
forrásának növelésérıl
Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfő-mentesítési Alap
Bíráló Bizottsága által megítélt pályázati támogatással az eredetileg megtervezett és a
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benyújtott pályázatban részletezett projektet kívánja megvalósítani. Ehhez szükséges a vállalt
saját forrás emelése 39.225 Ft-ról 86.217 Ft-ra. Az emeléshez szükséges 46.992 Ft összeget
Kenderes Város Vízmő 2010. évi költségvetése terhére biztosítja az Önkormányzat.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
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

Egyebek
a.)
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Az Óvodai Egység alapító okiratának módosítása

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága a
középiskola és az Óvodai Egység alapító okiratának módosítását kezdeményezte. A
középiskola esetében a telephelyet kell pontosítani, ki kell egészíteni az intézmény típusát, a
feladatellátásra szolgáló vagyon megjelölését, valamint a tagozat megnevezését. Az Óvodai
Egység
alapító okiratának módosítására azért van szüksége, mivel hiányos az
alaptevékenység szakfeladat számok megjelölése, valamint az intézmény típusa. A Kincstár
tájékoztatása szerint az óvoda-bölcsıde bölcsıdei ellátással összefüggı kiadásait, bevételeit a
889101-es szakfeladat számon kell szerepeltetni. Kéri a Képviselı-testületet, hogy az alapító
okiratok módosításáról soron kívül szíveskedjen dönteni, mert a hiánypótlási kötelezettségnek
15 munkanapon belül kell eleget tenni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: nem ért egyet az Óvodai Egység alapító okiratának
módosításával, mert az intézmény nem bölcsıde ellátást biztosít.
BÍRÓ CSABA: az új szakfeladat rendet 2010. január 1-tıl kell alkalmazni, amely más
szemlélető, mint volt. Gyakorlatilag az önkormányzat az óvodára kapta meg a mőködési
engedélyt, amiben ellátja az óvoda-bölcsıdei feladatokat is.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 121/2010.(VI.8.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 94/2010.(V.11.) Kt. számú
határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat ”II. Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 27.
Telephelye: 5331 Kenderes, Szent István út 39.” az alábbira változik:
„II. Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 27.
Telephelye: Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium II.
számú tanügyi épülete 5331 Kenderes, Szent István út 39.

2./

A”XIII. A költségvetési szerv besorolása:
4. Alaptevékenység
„Iskolarendszeren belüli oktatás
- szakiskolai, szakképzési
- elırehozott szakképzés keretében elsajátítható, a szakiskolában indítható
szakképzések (alternatív kerettanterv alapján 8. ált. isk.)
- szakközépiskolai
- gimnáziumi” szövegrész az alábbiak szerint módosul:
„Iskolarendszeren belüli oktatás
- szakiskolai, szakképzési (felnıtt, ifjúsági tagozat)
- elırehozott szakképzés keretében elsajátítható, a szakiskolában indítható
szakképzések (alternatív kerettanterv alapján 8. ált. isk.) nappali, levelezı
tagozat
- szakközépiskolai (nappali, levelezı tagozat)
- gimnáziumi (nappali, levelezı tagozat)”
Valamint az alapító okirat ”XIII. A költségvetési szerv besorolása:
további 8. ponttal egészül ki:
„5. Költségvetési szerv típusa: oktatási intézmény (szakiskola, gimnázium,
szakközépiskola, kollégium)”

3./

Az alapító okirat „XVIII. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:”
Az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi
jogokat az önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az épületek, és telkek
használati joga az intézményt illeti meg.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként
intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik.” szövegrész az alábbiakkal
egészül ki:
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„XVIII. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:
Az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi
jogokat az önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az épületek és telkek használati
joga az intézményt illeti meg.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként
intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik.
A használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki:
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
5331 Kenderes, Szent István út 27.
hrsz.:866
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium II. számú tanügyi épület
5331 Kenderes, Szent István út 39.
hrsz.:1212/2
Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat
Használója, kezelıje: Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. június 8-tól lép hatályba, ezzel egyidejőleg
Kenderes Város Önkormányzatának 94/2010.(V.11.) Kt. számú határozata
hatályát veszti.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Kenderes, Szent István út 27.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5./ Irattár
értesülnek.–

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 122/2010.(VI.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Önkormányzat
Óvodai Egység alapító okiratáról szóló 77/2010.(IV.21.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat ”XV. A költségvetési szerv besorolása:
6. ponttal egészül ki:
„5. Költségvetési szerv típusa: nevelési intézmény (óvoda)”

2./

Az alapító okirat „XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl”
az alábbi szakfeladattal egészül ki:
8891011

Bölcsıdei ellátás

3./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

4./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

5./

A határozat rendelkezései 2010. június 8-ától lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 77/2010.(IV..21.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység Kenderes, Szent István
út 60.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5./ Irattár
értesülnek.–

BOGDÁN PÉTER: a Martinovics út lakói naponta panaszkodnak arra, hogy a járda József
Attila és Ady Endre út közötti része keskeny, hiányos, balesetveszélyes, közlekedésre
alkalmatlan. Ahhoz, hogy a járdán biztonságos legyen a közlekedés, mindenképpen megoldást
kell találniuk.
MAGYAR ISTVÁN: az út és a járda állapota katasztrofális. Egyetért azzal, hogy megoldást
kell találni a felújításra.
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: javasolta, hogy a rendelkezésre álló építési törmelékbıl töltsék
fel az út alapját., mert valóban sürgısen intézkedniük kell.
MAGYAR ISTVÁN: véleménye szerint az nem jelentene megoldást.
BAKTAI KÁLMÁN: Fodor Imrével a helyszínen mérték fel a járdaszakaszt, amely 500 méter
hosszú, és 300 méteren szükséges a felújítása.
MAGYAR ISTVÁN: úgy emlékszik, hogy a József Attila út és Szent István közötti szakasz
400 méter hosszúságú, amibıl 150 méteres szakasz készült el.
BAKTAI KÁLMÁN: amennyiben a járda építéshez szükséges anyagot biztosítják, akkor ık
vállalják a járda elkészítését.
BOGDÁN PÉTER: indítványozta, hogy a Mőszaki csoport tagjai mérjék fel a járda
építésének anyagköltségét, készítsenek költségvetést , amely a következı testületi ülésre
kerüljön beterjesztésre a Képviselı-testületnek megtárgyalásra.
A javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúan egyetértettek.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: képviselıtársai segítségét szeretné kérni. Az iskola diákjai az
Országos Diák Olimpia döntıjébe jutottak, Pécsre. Az utazásnak 100 ezer Ft-os költsége van,
amely nem áll rendelkezésükre, ezért bármilyen jellegő támogatást szívesen fogadnának.
BOGDÁN PÉTER bejelentette, hogy 10 ezer Ft-tal járul hozzá a költségekhez, költségtérítése
terhére.
BOGDÁN PÉTER: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 55
perckor bezárta.

Kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 8-án 15 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 8-i
ülése napirendjének elfogadásáról
118/2010.
1./ „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat
fenntartása alatt álló intézmények részére” elnevezéső általános
egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás
elfogadásáról

119/2010.

2./ „IV. Kenderesi Parlagfő-mentesítési nap 2010” megszervezésére
megnyert pályázat saját forrásának növelésérıl

120/2010.

3./
a.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító
okiratának módosításáról

121/2010.

Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító
okiratának módosításáról

122/2010.

