Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosz Mihály
aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
igazgatója, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Majzikné Hanyicska Valéria, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Süveges Lajos, Kenderes
Városgazdálkodás intézményvezetője, Hoppál Imre, Erdei Józsefné, Farkas Istvánné, Szűcs Anita
meghívottak, Veres Kálmánné érdeklődő, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy első
napirendi pontként Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan
a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság
tagjainak kiválasztásáról szóló előterjesztést, második napirendi pontként Kenderes Város
közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági
földutak rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113 § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadásáról szóló előterjesztést
tárgyalja meg a testület, majd a napirendek meghívón szereplő sorrendben történő megtárgyalását
javasolja.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alább
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 89/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület 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 ás a
Előterjesztés Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz
kapcsolódóan a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról,
valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a közfoglalkoztatási startmunkaprogramhoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról szükséges
a Képviselő-testületnek dönteni. Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a
testületnek a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztását
az előterjesztésben foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 90/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. §
(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról és a bírálóbizottság tagjainak
kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött
arról, Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
döntött arról, hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja, valamint a 2016.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint módosítja.
2./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, Orosz Mihály
aljegyzőt, valamint Bakos Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.
Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, 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
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka Kenderes Város közfoglalkoztatási
startmunka illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak
rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadásáról.
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző.

− 3OROSZ MIHÁLY aljegyző: a közfoglalkoztatási startmunka programok beszerzéseinek becsült
értéke eléri a közbeszerzési törvény által meghatározott értékhatárt, így közbeszerzési eljár
lefolytatása szükséges. Az eljárásra a hivatalos ajánlati felhívás elkészült, az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat és
ajánlattételi felhívás elfogadására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatát alkotja meg:

Kenderes Város Önkormányzatának 91/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka
illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele,
belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadásáról.
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka Kenderes Város közfoglalkoztatási
startmunka illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak
rendbetétele, belvízelvezetés programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívást és dokumentációt a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5.

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
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
6/2015(II.27.)rendelet módosításáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
Kenderes város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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(:Pádár Lászlóné:)
polgármester
4.

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

napirendi pont megtárgyalása

Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést Süvegesné Bakondi Mária és Veresné Nagy
Margit.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetője: a 2015. évi költségvetés beszámolója beterjesztésre került, de annak
elfogadására a testület következő ülésén kerülne sor, mivel a Magyar Államkincstár az
önkormányzat beszámolóját még nem fogadta el, különböző technikai okok miatt. A beszámolót
megtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a Magyar Államkincstár elfogadása után a Képviselő-testületnek
is elfogadásra javasolja a beterjesztett formában.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a számadatokat vizsgálva úgy véli, hogy az önkormányzat
tavalyi évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos, és szigorú gazdálkodású volt. Bízik benne,
hogy az idei év is hasonlóan eredményes lesz.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
elfogadásának megtárgyalásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló
előterjesztést, és úgy döntött, hogy annak elfogadását soron következő ülésére halasztja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
é r t e s ü l n e k.

−
5.
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napirendi pont megtárgyalása

Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a beterjesztett rendelet-tervezet megalkotását javasolja a
testületnek, amelyet az elavult, szükségtelenné vált, vagy normatív tartalom nélküli, tartalmilag
kiüresedett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése indokol.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

Kenderes város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2016. április 28.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 2015. évi
éves ellenőrzés jelentéséről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 93/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2015. évben végzett belső
ellenőrzésekről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kenderes
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2015. évben végzett
belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést, és azt a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

− 6Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
7.
napirendi pont megtárgyalása
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője: az
önkormányzat szeretne a városban működő társadalmi szervezetek számára támogatási pályázatot
kiírni, amelynek keretén belül a civil szervezetek éves működési költségeire, illetve a civil
szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, vagy szabadidős
programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására pályázhatnak. A pályázati
kiírás szövegét az előterjesztés tartalmazza, amelyet megvitatás után javasol elfogadásra a
testületnek.
Hozzászólésok
FARKAS ISTVÁNNÉ bizottsági tag: a pályázati kiírás tartalmazza a pályázati cél
megvalósításának költségvetését, amelyet nem minden esetben tudnak pontosan meghatározni.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az előző évek tapasztalatait szokták ilyen
esetben figyelembe venni, amely nem lesz pontos, de kiindulási összegnek megfelelő. Állami
pénzt csak akkor tudnak adni, ha saját erőt is biztosítanak a rendezvényhez a szervezetek.
SZŰCS ANITA bizottsági tag: úgy gondolja, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben értékelni
kell az önkormányzat törekvését a civil szervezetek támogatására, amelyet a maga részéről meg is
köszön.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy véli, hogy egy település életében a civil szervezetek
nagy segítséget tudnak nyújtani és szinesebbé tudják tenni a település életét. Jó lenne, ha
fiatalokból álló civil szervezetek is jönnének létre, mert az idősebbek példát mutatnak az
összefogásból. Hiányolja a fiatalok összefogását. A támogatások szabályszerű odaitéléséhez
szükséges a támogatási pályázat lebonyolítása.
HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke: érdeklődött, hogy azok a rendelkezésre
álló összegek, amelyek az előterjesztésben szerepelnek, mennyire kötöttek, lehet-e azokon
módosítani? Érdeklődött továbbá, hogy lehet-e a már korábban benyújtott pályázati adatlapon
módosítani, mivel a sportkör szeretne beindítani egy 10 főből álló darts szakosztályt, amelynek
többlet költsége van.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője: ezek az
összegek az önkormányzat elfogadott költségvetésében szerepelnek, ha ezen a testület valamikor
módosítani szeretne, ahhoz a költségvetési rendelet módosítása szükséges. A Képviselő-testület
döntése alapján a rendelkezésre álló keret osztható el a civil szervezetek, illetve sport egyesület
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között. A benyújtott pályázaton még lehetőség van módosítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat anyagi lehetőségei elég szűkösek, és a
kötelező feladatellátás terhére nem támogathatják a civil szervezeteket. A támogatás biztosítása
nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátást.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 94/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek részére
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a
Kenderesi Krónika áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon:
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két
éve működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő , amely
Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés),
a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
a saját erő összegét,
a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
5. 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény
alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil
szervezeteknek a kapott támogatással 2017. január 31-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2016. május
13. 12 óráig lehet benyújtani.

-8Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat
esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat
kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség
fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz”

Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya
Helyben
2./ Civil szervezetek vezetői, Helyben
é r t e s ü l n e k.
8.
napirendi pont megtárgyalása
Előterjesztés sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 95/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek részére
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a
Kenderesi Krónika áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon:
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két
éve működő egyesület, amely Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez
kéri a támogatást.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés),
a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
a saját erő összegét,
a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
6. 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy az egyesületnek tartozása nincs.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil
szervezeteknek a kapott támogatással 2017. január 31-ig kell elszámolni.

-9A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2016. május
13. 12 óráig lehet benyújtani.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat
esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat
kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség
fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz”

Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya
Helyben
2./ Sportegyesület vezetője, Helyben
é r t e s ü l n e k.
9.
napirendi pont megtárgyalása
a.)
Előterjesztés a Startmunka mintaprogram keretén belül belterületi közutak
karbantartásához kapcsolódó járdaépítéshez szükséges anyagok beszállítására vonatkozó
árajánlat elfogadásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkákhoz három
árajánlatot kértek be cement, zúzott kő, illetve osztályozott kavics szállítására. A három ajánlat
beérkezett az alábbiak szerinte: Célbeton KFT Kenderes, Vasút út 5/a: osztályozott kavics: 4 ezer
Ft/m3 + ÁFA, zsákos cement: 2.677 Ft/q + ÁFA, zúzott kő: 4.200 Ft/t + ÁFA.
Gaál Tibor egyéni vállalkozó, Túrkeve, Kisújszállási t 56/a: sóder: 4.600 Ft/m3 +ÁFA, zsákos
cement: 2.800 Ft/q + ÁFA, zúzott kő: 5 ezer Ft/t + ÁFA.
Dobrai Imre fa és építőanyag kereskedő Karcag, Kuthen út 10.: osztályozott kavics: 4.400 Ft/m3
+ÁFA, zsákos cement: 2.750 Ft/q + ÁFA, kőzúzalék: 4.800 Ft/tonna + ÁFA.
A szükséges anyagok beszerzése után indulhat a szükséges járdaépítés, amelyet a
közmunkaprogramon belül dologi kiadásokra tervezett összegből terveznek megvalósítani.
A legkedvezőbb árajánlatot a Célbeton KFT adta, Javasolta a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
a Startmunka mintaprogram keretén belül belterületi közutak karbantartásához kapcsolódó
járdaépítéshez szükséges anyagok beszállítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a startmunka mintaprogram
keretén belül a belterületi közutak karbantartásához kapcsolódó járdaépítéshez
érkezett árajánlatokat megtárgyalta.

−
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Kenderes Város Önkormányzata a megadott ajánlatok alapján az eljárás nyertesének
a Célbeton KFT (képviseli: Csíki Endre ügyvezető) 5331. Kenderes, Vasút út 5/a
jelöli ki. (0-24 mosott osztályozott kavics: 4.000 Ft/m3 + ÁFA, 25 kg-os zsákos cement:
2.677 Ft/q + ÁFA, 0-25 M-zúzott kő: 4.200 Ft/t + ÁFA)
A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről: 1./ Célbeton Kft 5331. Vasút út 5/a
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan kértek árajánlatokat
hidegaszfalt és emulzió beszerzésre három cégtől. A három árajánlat beérkezett az alábbiak
szerint: az APRILLA TRANS KFT 5300 Karcag, Béke út 2. ajánlata bruttó 934.720 Ft, Kurucz
István egyéni vállalkozó ajánlata 969.645 Ft, a MELGAR TECH KFT 5231 Fegyvernek, Ady E.
út 37. ajánlata 1.017.270 Ft.
Javasolta a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
a Startmunka mintaprogram keretén belül belterületi közutak karbantartásához kapcsolódó
hidegaszfalt és emulzió beszerzésre vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a startmunka mintaprogram
keretén belül a belterületi közutak karbantartásához kapcsolódó hidegaszfalt és emulzió
beszerzésre érkezett árajánlatokat megtárgyalta.
Kenderes Város Önkormányzata a megadott ajánlatok alapján az eljárás nyertesének
az APRILLA TRANS KFT (5300 Karcag, Béke út 2.) jelöli meg. (bruttó 934.720 Ft)
A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről: 1./
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
Előterjesztés házasságkötési szolgáltatási díj bevezetéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: házasságkötési szolgáltatási díj bevezetését javasolja az
előterjesztésben foglaltak szerint. A díj megállapítását az tette indokolttá, hogy minden
házasságkötés után a Polgármesteri Hivatal jogdíjat (munkaidőn túli házasságkötés esetén)
megbízási díjat köteles fizetni. A fentiek alapján kérte a testületet, döntsön a szolgáltatási díj
mértékéről.

−
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Hozzászólás
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: kiegészítésképpen elmondta, hogy a Polgármesteri
Hivatalnak minden házasságkötés után be kell fizetni a szerzői jogdíjakat.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 98/2016.(IV.28.) Kt. számú határozata
házasságkötési díj bevezetéséről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi szolgáltatási
díjakat állapítja meg 2016. május 1-től kezdődően.
Munkaidőn belüli házasságkötés:
5.000,-Ft
10.000,-Ft
Munkaidőn túli házasságkötés:
Külső helyszínen megtartott házasságkötés: 15.000,-Ft

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Igazgatási csoport Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
d.)
Előterjesztés a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása
címmel pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázatra
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak lehetősége van a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház energetikai célú felújítására pályázat benyújtására. Mindenképpen szeretnének
élni ezzel a lehetőséggel, mivel az épület felújítása nagyon indokolt és szükséges. A Gazdasági
program tartalmazza ezt a fejlesztést.
Megjegyezte, hogy még a mai napig nem rendeződött az MSZMP-nek az épületben 68 m2
ingatlanrészre bejegyzett tulajdonjog törlése. Többször próbálkoztak az Állami Vagyonkezelőnél
a tulajdonjogot töröltetni, de eddig ez nem sikerült.
Javasolta az előterjesztés megtárgyalását, és a beterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 99/2016. (IV.28.) Kt. számú határozata
A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása címmel pályázat
benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázatra
Kenderes Város Önkormányzata a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázatra pályázatot kíván
benyújtani a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása

−
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címmel.
A fejlesztés megnevezése: A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása. A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 5/1., pontos címe: 5331
Kenderes Szent István út 33. A felhívás száma: VP-6-7.4.1.1-16.

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető,
Helyben
é r t e s ü l n e k.
e.)
Előterjesztés a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása című
pályázat önerejének biztosításáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázathoz.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 100/2016. (IV. 28.) Kt. számú határozata
a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása című pályázat
önerejének biztosításáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázathoz.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önrészt
elkülöníti a költségvetésben. A saját erő összegét a Képviselő-testület a 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint:
Pályázati támogatás (nettó)
Önerő /forrása: saját forrás/ (nettó)
A projekt összes költsége, amely az
összes elszámolható projektköltség
egyben.

48.347.5725.371.95353. 719. 525-

Fenti projekt teljes bruttó összege: 67.991.597-, melyből 14 272 072 ÁFA teljes mértékben
visszaigényelhető.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben
é r t e s ü l n e k.

-13 f.)
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása című pályázat
projekt előkészítési tevékenység megbízásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 101/2016. (IV.28.) Kt. számú határozata
a Széchenyi 2020 VP -6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című pályázat projekt előkészítési tevékenység elvégzésére
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Széchenyi 2020 VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázat kapcsán felmerülő
projekt előkészítési tevékenység elvégzésével megbízza Cseri Györgyi
egyéni vállalkozót (1083 Budapest, Füvészkert út 6.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert
a megbízási szerződés aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Cseri Györgyi 1083 Budapest, Füvészkert út 6.
3./Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
g.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Csató Györgyné levelét, amelyben a Kenderes,
Petőfi út 61. szám alatti ingatlanának értékesítésében kérte az önkormányzat segítését. Szeretné
felajánlani megvételre az önkormányzat részére a fent nevezett ingatlanát, amelyben korábban
vegyesboltot üzemeltettet. A vállalkozását megszüntette, az ingatlant szeretné értékesíteni. Az
ingatlan hasznos alapterülete 100 m2, teljesen tehermentes, az eladási ára 6 millió Ft. Kérte a
Képviselő-testület tagjait, tájékoztassák az érdeklődőket erről a lehetőségről.
Ismertette Dr Ila Erzsébet fogszakorvos levelét. A mai megváltozott – csökkenő – finanszírozási
rendszerben továbbra is végzik a gyermekek fogainak szűrését és kezelését. Ahhoz, hogy az
iskolafogászatot az eddigi szinten tudják folytatni, kéri az önkormányzat anyagi támogatását. A
romló gazdasági helyzetben a szülők egy részének anyagi helyzete indokolttá teszi, hogy a
hatékony prevenciós munka érdekében a gyermekek részére, a helyes fogmosás megtanulásához
szükséges fogkefét és fogkrémet is a rendelő biztosítsa. A fogászati prevenció meghatározó
tényezője az iskola fogászat, amellyel megelőzhető a fogak romlását. A fogászati rendelőben
folyó munka kiemelten eszköz és anyagigényes, amelyhez anyagi támogatást kér az
önkormányzattól.
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Tekintettel arra, hogy nincs elfogadva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása
és a pénzmaradvány összege, a fenti kérelmet tájékoztatásul mondta el a testületnek.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a településen a Helyi Választási Bizottság időközi roma
nemzetiségi választást tűzött ki július 10-re, mivel az önkormányzat két tagja lemondott
képviselői státuszáról, és több jelölt nem indult a 2014-es választáson.
Kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
HOPPÁL IMRE a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke: tájékoztatásul elmondta, hogy a
sportpályán a hétfői napon cirkuszi előadás lesz
SZŰCS ANITA bizottság tag: turisztikai jellegű pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmet,
amelyet kulturális, gasztronómiai rendezvények, programsorozatok, fesztiválok megvalósításának
támogatására írt ki a Nemzeti Kulturális Alap.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: bizonyára mindenki előtt ismert, hogy dr Barta Zsuzsanna
háziorvos szeptember 1-től elköltözik a településről. Úgy gondolja, hogy a településen töltött 16
év munkáját mindenképpen meg kell köszönni valamilyen formában.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az elmúlt testületi ülésen tájékoztatta a testületet arról, hogy
a doktornő munkája elismeréseként Kenderesért Emlékéremre fogja javasolni az idei évben.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az ebösszeírás időtartamát meghosszabbítják, mivel nem
tudta a Polgármesteri Hivatal elvégezni az ebösszeírást. Az eddig beadott nyilatkozatokat
folyamatosan dolgozzák fel, amely kb. 150 darab. Köszöni azon lakosok segítségét, akik önként
nyilatkoztak. Kéri a jelenlévőket, hogy a környezetükben lévő lakosokat tájékoztassák az
ebösszeírás elrendeléséről és segítség a hivatal munkáját a nyilatkoztok kitöltésével. Az
ebösszeírás három évente kötelező, s mindenki köteles nyilatkozni arról, hogy van-e kutyája.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 15
óra 20 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült:Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 28-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i
ülése napirendjének elfogadásáról

89/2016.

1./ Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés
programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárás megindításáról és a bírálóbizottság tagjainak
kiválasztásáról
90/2016.
2./ Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés
programokhoz kapcsolódóan a Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti
közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadásáról
91/2016.
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(IV.29.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.27.)
rendelet módosításáról
4./ Kenderes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elfogadásának megtárgyalásáról
92/2016.
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.29.)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről
6./ Ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2015.
évben végzett belső ellenőrzésekről
93/2016.
7./ Civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

94/2016.

8./ Sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról

95/2016.
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Napirend:

Szám:

9./
a.) A Startmunka mintaprogram keretén belül belterületi közutak
karbantartásához kapcsolódó járdaépítéshez szükséges anyagok
beszállítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról

96/2016.

b.) A Startmunka mintaprogram keretén belül belterületi közutak
karbantartásához kapcsolódó hidegaszfalt és emulzió beszerzésre
beszerzésre vonatkozó árajánlat elfogadásáról

97/2016.

c.)Házasságkötési díj bevezetéséről

98/2016.

d.)A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása címmel pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16
számú pályázatra

99/2016.

e.) A kenderesi Művelődési Ház energetikai célú felújítása című
pályázat önerejének biztosításáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú
pályázathoz

100/2016.

f.) A Széchenyi 2020 VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című
pályázat projekt előkészítési tevékenység elvégzéséről

101/2016.

