Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 25-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol. Dr Bencze Miklós képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá:Farkas Istvánné, Balogh Károlyné, Fehérné Szendrei Ibolya meghívottak,
Czakó István a Polgárőrség helyi vezetője, Teleki Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető, Hugyi
Viktor r. törzszászlós, Hoppál Imre, a Középtiszai Medosz SK elnöke, Dr Ila Erzsébet meghívott,
Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, 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 2.
napirendi pontként tárgyalja meg a testület a Városi Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, 7. napirendi pontként az önkormányzati tulajdonú utak felújítása, valamint az orvosi
rendelő épületének felújítása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért
felelő miniszter által közösen kiírt pályázati alapból című előterjesztést, 8. napirendi pontként pedig
Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati
felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztést.
Kérte, akinek a napirendekkel kapcsolatban javaslata van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 102/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati 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.

-21. 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
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Szóbeli kiegészítést tett Sebők Zoltán r. százados, őrsparancsnok és Teleki Zoltán r. alezredes,
kapitányságvezető.
SEBŐK ZOLTÁN r. százados, őrsparancsnok:néhány adattal szeretné kiegészíteni a beszámolót.
A 2015-ös év eredményei hasonlóak a 2014-ben elért eredményekhez Kenderes közbiztonsága
vonatkozásában. A regisztrált bűncselekmények száma Kenderes város területén 2015. évben 160
db volt, amely 7-tel több az előző évinél. A lopás bűncselekmény az összes regisztrált
bűncselekményi kategória közül a legmeghatározóbb. A lopás visszaszorítása érdekében nagy
erőfeszítéseket tettek az elmúlt években. Mind a lakossági visszajelzések, mint a statisztikai számok
alátámasztják, hogy sikeres volt tevékenységük. Mind 2014-ben mind 2015. évben 103 lopás
bűncselekményt regisztráltak. A bűncselekmények havonkénti alakulásában közrejátszott, hogy
március hónapban sikerült két notórius elkövetőt rács mögé juttatni, amely a bűncselekmények
számának csökkentését jelentette.
TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, kapitányságvezető: a Karcagi Rendőrkapitányság 2015. évre
kitűzött feladatait teljesítette, amelyet a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítását célzó
elvárások figyelembe vételével hajtott végre. A regisztrált bűncselekmények száma minimálisan ( 7
db-al) emelkedett. Kiemelte, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények számának
csökkenése a lakosság szubjektív biztonságérzetét markánsan befolyásolja. A 14 kiemelten kezelt
bűncselekmények száma csökkent. Az elmúlt két évben rablás nem történt a településen. A
nyomozás eredményességi mutató tekintetében az elmúlt 6 év legmagasabb mutatóját produkálta a
szervezet. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója a megyében a legmagasabb volt, 80,3 %-ot produkált a rendőrkapitányság. A tulajdon
elleni szabálysértések felderítésére kiemelt hangsúlyt fektettek, amely száma szintén csökkenő
tendenciát mutat, 2014-hez képest 47 db-ról 40-re, a felderítés pedig 36 %-os volt .A
közlekedésbiztonság helyzetéről elmondta, hogy 2014-hez képest a személyi sérüléses balesetek
száma több, mint a felével csökkent, míg az anyagi káros balesetek száma a 2014. évben történt 14
esettel szemben 50 %-os csökkenést mutat. Az illegális migrációval kapcsolatosan elmondta, hogy
– bár külső határszakasszal nem rendelkezünk – a Karcagi Rendőrkapitányság ugyanúgy kivette a
részét a feladatokból, mint a határ menti megyék. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság ideiglenes csapatszolgálati százada 2015.évben 7 alkalommal került vezénylésre
elsősorban Csongrád megyébe, a kialakult illegális migrációs helyzettel kapcsolatos feladatok
végrehajtására. Ebben az évben negyedik alkalommal került sor vezénylésre, amely azt jelenti, hogy
40 napig 8 rendőrrel kevesebb dolgozik a területen. A hiányzó munkaerőt pótolniuk kell, amely azt
jelenti, hogy az itthon maradottakra többletteher hárul, mivel a közterületen nem csökkenhet a
rendőri jelenlét. Az elért pozitív eredményeket meg kell tartaniuk. Kötelező migrációs túlórát
rendeltek el minden olyan esetben, ahol hiány mutatkozott. A kenderesi rendőrőrs vonatkozásában a
három körzeti megbízotti állás betöltött, A bűn-és balesetmegelőzési tevékenységüket fokozottan
végezték 2015-ben is. Rendszeresen tartották a kapcsolatot az iskolákkal, a civil szervezetekkel, a
társszervekkel, önkormányzattal. Konzultációs fórumokat tartottak, Mindenhol próbáltak
megjelenni, fő hangsúlyt helyezni a megelőzésre minden területen. Az „iskola rendőre” címmel
meghirdetett program tovább folytatódik, az együttműködésre kiemelt hangsúlyt fektetnek. Kiemelt
stratégiai partnerük a polgárőrség, akik 2015-ben is nagyban segítették a közrend, közbiztonság
javítására irányuló feladatok ellátását. Ezúton szeretné megköszönni az önkormányzatnak és a
képviselő-testületnek azt a támogatást, amelyet a Karcagi Rendőrkapitányság, a Kisújszállási és
Kenderesi Rendőrörs működéséhez nyújtott Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évben
jelentősen nőtt a nyomozási eredményesség,a közterületek rendje, a település közbiztonsága tovább
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tudtak fellépni. Jelentős mértékben csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Köszönetét
fejezte ki a város minden becsületes polgárának, hogy a település szebbé, biztonságosabbá tételéhez
tisztességes munkájukkal hozzájárultak. Úgy gondolja, hogy 2016. évre kitűzött célkitűzéseik
teljesíthetőek. Kérte a Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására, továbbá kérte, hogy a
beszámolót szíveskedjenek elfogadni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy gondolja, hogy egy alapos beszámolót kaptak kézhez,
amely teljes képet ad Kenderes város közbiztonsági helyzetéről. Személy szerint az a véleménye,
hogy az elmúlt évekhez képest lényeges változás van a közbiztonság javulásában. Olyan
eredmények születtek, amelyek pozitívan érintették a lakosság biztonságérzetét. Az az összefogás,
melynek eredményeként javult a közbiztonsági helyzet, továbbra is kell, hogy működjön.
Folyamatos kapcsolatra van szükség a polgárőrséggel, a lakossággal, civil szervezetekkel, mert csak
így tudnak eredményt elérni.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: csatlakozik a polgármester asszony által elmondottakhoz. Nagy
megkönnyebbülés mindannyiuk számára, hogy javult a település közbiztonsági helyzete. Korábban
sok volt a betörés, lopás. Az idős, egyedülálló emberek rettegésben éltek, nem merték lakásukat
elhagyni. Szerencsére ennek az időszaknak vége. A Képviselő-testület is sokat tett ezért az
eredményért, nem vitatva el a rendőrség szerepét. Megköszönte a rendőrség aktív munkáját.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A
maga és az önkormányzat nevében megköszönte a Karcagi Rendőrkapitányság, a Kenderesi
Rendőrörs, kiemelve Sebők Zoltán őrsparancsnok úr munkáját, aki a jövőben máshol fog rendőri
szolgálatot teljesíteni. Őrsparancsnok úrnak nagy szerepe volt abban, hogy évről-évre javult a
település közbiztonsági helyzete.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 103/2016.(V. 25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes város közrendjének
és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a 2015. évi feladatokat
a rendőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez
igazodva végrehajtotta.
A további eredményes munkavégzés érdekében a Képviselő-testület
szükségesnek látja a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az
önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség támogatásával,
együttműködésével.
Erről: 1./ Karcagi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője,
Teleki Zoltán r. alezredes 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a
2./ Sebők Zoltán r. százados Kenderesi Rendőrörs parancsnoka,
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
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é r t e s ü l n e k.
TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, kapitányságvezető: a napirend tárgyalása után bemutatta a
jelenlévőknek Hugyi Viktor rendőr törzszászlós urat, aki a Karcagi Rendőrkapitányságon dolgozik,
s akit Sebők Zoltán távozása után a Kenderesi Rendőrőrs parancsnokának kíván kinevezni.
Munkája alapján komoly, szakmailag felkészült kolléga, akit alkalmasnak tart az őrsparancsnoki
feladatok ellátására. Megköszönte Sebők Zoltán munkáját, Kérte a törzszászlós urat, hogy
mutatkozzon be a testület tagjainak.
HUGYI VIKTOR r. törzszászlós: köszöntötte a jelenlévőket. A Jászberényi Rendőrkapitányságon
kezdte rendőri munkáját technikusként, majd a jászladányi rendőrörsre kérte áthelyezését, ahol
bűnügyi csoportvezetőként dolgozott, bűnügyi nyomozói munkát végzett. Ezután rendészeti
szakterületre került. Május 1-től a Karcagi Rendőrkapitányság állományában lát el szolgálatot. Most
van folyamatba Szolnokra való költözése élettársával és két kisgyermekkel.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester azt kívánja a maga és a Képviselő-testület nevében, hogy
érezze jól magát Kenderesen, feladata lesz. Azt várják el tőle, amit az elődjétől is, hogy
folyamatosan javuljon a település közbiztonsági helyzete és növekedjen az emberek
biztonságérzete. Jó munkát kíván a törzszászlós úrnak.
TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, kapitányságvezető: bízik benne, hogy sikeresen fognak együtt
dolgozni. Felhívta őrsparancsnok úr figyelemét a folyamatos kapcsolattartásra és polgármester
asszonnyal, a Képviselő-testülettel,a társszervekkel,illetve a polgárőrséggel történő szoros
együttműködésre.
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
Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes 2015 évi tevékenységéről
Szóbeli kiegészítést tett Czakó István.
CZAKÓ ISTVÁN polgárőrség elnöke: megköszönte a rendőrség segítő közreműködését, amelyet a
polgárőrség munkájához nyújtott. Nagyon jó volt a kapcsolat őrsparancsnok úrral, amelyet a
jövőben is szeretnének megtartani, és szoros munkakapcsolatot kialakítani a rendőrséggel. Kérte,
hogy a beszámolót – megvitatás után – fogadja el a Képviselő-testület.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a sok pozitív változásban jelentős szerepe van Czakó Istvánnak is,
aki elhivatottsággal, kitartással, lelkiismeretesen végzi munkáját. Ezúton is szeretné munkáját
megköszönni, amelyet Kenderes közbiztonságáért és a kenderesi emberekért tesz.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megköszönte a polgárőrség, azon belül Czakó István
munkáját, amelyet – ha szükséges - a nap 24 órájában végez a lakosság érdekében. Kérte, hogy a
jövőben is segítsék a rendőrség munkáját. További munkájukhoz erőt, egészséget és sok sikert
kívánt.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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a Városi Polgárőrség Kenderes 2015. évi tevékenységéről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Városi Polgárőrség Kenderes 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadott.
Erről: 1./ Czakó István Városi Polgárőrség elnöke Kenderes, Szent István út 57.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.)
rendeletének módosításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Felkérte Veresné Nagy Margit bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az önkormányzat
2015. évi zárszámadásának a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
jóváhagyását követően.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ne alkossa meg a
rendeletet,, hanem határozatban döntsön a napirend elnapolásáról addig, amíg nem áll rendelkezésre
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának jóváhagyása a Kincstár részéről.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 105/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) rendeletének
módosításáról szóló rendelet tárgyalásának elnapolásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) rendeletének
módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalását elnapolja, mivel nem áll
rendelkezésre a Magyar Államkincstár jóváhagyása az önkormányzat
2015. évi zárszámadásáról.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(...)
önkormányzati rendelete az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Szociális és Kulturális Bizottság ülésén részletesen
megtárgyalták a rendelet-tervezetet., ahol több ponton módosították a rendelet szövegét. Ismertette
a rendelet-tervezet módosításait. Kérte, hogy megvitatás után – az ismertetett módosításokkal –
alkossa meg a testület a rendeletet.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: üdvözli ezt az új támogatási formát, amellyel lehetőséget adnak a
fiataloknak a lakáshoz jutáshoz. Véleménye szerint pozitív változás lesz az is, hogy kevesebb lesz a
településen az évekig üresen álló ingatlanok száma. Aggályosnak tartja a rendelet-tervezet azon
részét, mely szerint „a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül – legalább az egyik félnek –
legkevesebb 360 nap munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött
idővel kell rendelkeznie”. Véleménye szerint ezt újra kellene gondolni abból a megfontolásból,
hogy a településen kb. 600 fő közmunkás dolgozik, akik közül legalább 80 %-a nem rendelkezik
ennyi munkaviszonnyal.
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a Szociális és Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén részletesen
tárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen elhangzottak beépítésre kerültek, amely a
beterjesztett anyagban szerepelnek.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: javasolta, hogy a testület júniusi ülésén határozza meg a
felhasználható keretösszeget.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: továbbra sem tartja megnyugtatónak a 360 napos munkaviszonyt
feltételként meghatározni, mivel a közmunkások kb. 20 %-a rendelkezik ennyi munkaviszonnyal –
a programok indulásától függően. Hat hónapos igazolt munkaviszonyt is elegendőnek tartana a
támogatás igénybevételéhez. Nem ért egyet azzal sem, hogy a gyermekét egyedül élő szülőt
kizárják ebből a lehetőségből.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a 360 napos munkaviszonyt két éven belül kell igazolni. Úgy
véli, hogy a jól dolgozó, becsületes emberek tudnak igazolni ennyi munkaviszonyt. Ennek a
rendeletnek az a célja, hogy évente kb- 10-15 fiatal házasnak nyújtson segítséget az első
lakóingatlanuk megszerzéséhez, mivel az erre felhasználható keretösszeg behatárolt. Annak nincs
meg a költségvetési fedezete, hogy tömegesen adjanak ilyen jellegű támogatást. Az, hogy ki az
egyedülálló, nagyon nehéz ellenőrizni. A visszaéléseket szeretnék elkerülni, és a valóban minden
feltételnek megfelelő fiatal házaspárokat kívánják támogatni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a családtámogatás jelenlegi rendszere segíti nagyobb
mértékben a fiatalokat, amelyhez az önkormányzat is szeretne kis mértékben hozzájárulni. A
házasságban élők támogatása a jelenlegi családmodell, - szülők, gyerekekkel- példáját mutatja.
Pozitív dolognak tartja, hogy az önkormányzat ilyen célra tud pénzösszeget biztosítani.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5
ellenvélemény mellett az alábbi rendeletet alkotta:

fő támogató szavazatával, egy

-7Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2016.( V.26.) önkormányzati rendelete
az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2016. május 25.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Képviselő-testületének

…/2016.(...)

Szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás bizottsági elnök.
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte a rendelettervezetet. A rendelet-tervezetben az óvodai- és iskolakezdési támogatás feltételei között szerepel,
hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző évben folyamatosan rendezett kenderesi
lakcímmel kell rendelkezni. Ennek a feltételnek a beépítésére azért volt szükség, hogy
megakadályozzák azt, hogy a gyerekeket a támogatás igénybevétele után átírassák másik település
oktatási intézményébe. A bizottság javasolja a testületnek, hogy a 15. §. (9) bekezdéseként kerüljön
be a rendeletbe, hogy az egy év folyamatos rendezett lakcím alól a Képviselő-testület kérelem
alapján, egyedi döntésével felmentést adhat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2016. május 25.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

-86. 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 civil szervezetek és sportegyesületek részére nyújtandó pályázat elbírálásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ügyrendi javaslatában kérte, hogy a Képviselő-testület a civil
szervezetek és sportegyesületek részére nyújtandó pályázatok elbírálását napolja el.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 106/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
a civil szervezetek és sportegyesületek részére nyújtandó pályázatok elbírálásának elnapolásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
civil szervezetek és sportegyesületek részére nyújtandó pályázatok elbírálásának
megtárgyalását elnapolja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak felújítása, valamint orvosi rendelő épületének
felújítása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által közösen kiírt pályázati alapból
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter közösen pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázatból a Szent István úti gyalogjárda térkövezését
szeretnék megvalósítani a Néprajzi kiállító teremtől a Postáig. A következő cél tekintetében az
orvosi rendelő épületének felújítását tervezik. (akadálymentesítést, hőszigetelést, ultrahang szoba
bővítést.) A beruházások teljes költségét, valamint a pályázati önrész összegét az előterjesztés
tartalmazza, amely 15 %.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

− 9Kenderes Város Önkormányzatának 107/2016. (V. 25.) Kt. számú határozata
Szent István út térkövezésére, orvosi rendelő felújítására a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt pályázatra.
Kenderes Város Önkormányzata a „Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Kenderesen”
című, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta.
A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani, pályázati támogatás elnyerésére.
A beruházás költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbi
bontásban:
Szent István út gyalogjárda térkövezése:
Pályázati támogatás 85%
Önerő (15%)
Összesen:

12.713.4712.243.55414.957.025-

Orvosi rendelő felújítása:
Pályázati támogatás 95%
Önerő (5%)
Összesen:

22.063.1871.161.22123.224.408-

Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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
Előterjesztés „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési
szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, szolgáltatás
megrendelésére irányuló, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljáráshoz készített
ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a tavalyi évben a
közszolgáltatási szerződést egy évre tudta az önkormányzat megkötni a Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit KFT-vel, amely június végén lejár. Az ajánlattételi felhívás elkészült,
amelynek elfogadásáról, valamint az ajánlatra felkért szervezetekről kell dönteni. Kérte a
Képviselő-testületet a beterjesztett előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, valamint az
ajánlattételi felhívás elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 108/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, szolgáltatás
megrendelésére irányuló, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a Kbt. 98 - 103 §-ai szerint
szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra készített ajánlati felhívás
elfogadásáról és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, szolgáltatás megrendelésére
irányuló Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a Kbt. 98 - 103 §-ai szerint szabályozott hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ajánlati
felhívást.
A Képviselő Testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel:
•

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.
Email: varosgazdalkodas@kjvgkft.hu

•

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.
5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51.
Email: varosgondnoksag.turkeve@gmail.com

•

MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft.
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.
Email: szaloki.anna@mvkmezotur.hu
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft
5300 Karcag, Villamos út 109/2.
Email: kornyved@enternet.hu

A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegsné
Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, valamint Bakos Lászlót az
eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerint módosítja.
Erről értesül:
1./Pádár Lászlóné polgármester
Helyben
2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Helyben
3./Bakos László közbeszerzési tanácsadó
4./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben

108/2016. (V. 25.) Kt. határozat melléklete
Kenderes Város Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Sor kerül-e
vagy sor kerültaz eljárás
e az adott
szerződés
megindításának,
közbeszerzéssel
teljesítésének
Tervezett
Irányadó
illetve a
CPV kód
összefüggésben
várható
eljárásrend eljárási típus közbeszerzés
előzetes
időpontja vagy
megvalósításának
összesített
a szerződés
tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?

I. Árubeszerzés
II. Építési
beruházás
III.
Szolgáltatásmegrendelés
Kenderes Város
Önkormányzat
közigazgatási
területén a
lakossági
települési szilárd 90500000-2 Nemzeti
hulladék
rendszeres
begyűjtése,
elszállítása,
ártalmatlanítása

Hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
eljárás

2016.05. 27.

Szerződéskötéstől
10 hónap

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
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Bernáth Andrásné, Kenderes, Pipacs út 6/a szám alatti
lakos írásban fordult az önkormányzathoz, amelyben a tulajdonát képező 584/2 hrsz.-ú,
Kenderes, Pipacs út 6. szám alatti ingatlant megvételre ajánlotta 650 ezer Ft vételárért. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt az ingatlan vételről és javasolja a
Képviselő-testületnek az ingatlan megvásárlását 630 ezer Ft-os vételárért. Kérte a Képviselőtestületet, döntsön ebben a kérdésben. Véleménye szerint az ingatlan megvásárlásával olyan
dolgos, igyekvő fiatalok lakáshoz jutását tudnák segíteni, akik a lakás vételárát több részletben
tudnák megfizetni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

nem

− 12 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 109/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Pipacs út 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
megvásárolja a Kenderes, Pipacs út 6. szám alatti, 584/2 helyrajzi számon
szereplő ingatlant 630.000 azaz Hatszázharmincezer Ft vételárért Bernáth Andrásné
Kenderes, Pipacs út 6. szám alatti lakostól és tulajdonostársaitól.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
4./Bernáth Andrásné és tulajdonostársai, Kenderes, Pipacs út 6.
é r t e s ü l n e k.
b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Nagyné Lakatos Andrea Kenderes, Honvéd út 14. szám
alatti lakos írásban megkereste az önkormányzatot, hogy a tulajdonát képező Kenderes,
Honvéd út 14. szám alatti lakóházat eladásra ajánlja fel az önkormányzat számára, amelynek
az irányára 1,5 millió Ft. Az ingatlant megtekintették jegyző úrral, amely igen leromlott
állapotban van, tetőszerkezete megszakadt, felújításra szorul. A látottak alapján nem javasolja
az ingatlan megvásárlását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 110/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
Nagyné Lakatos Andrea Kenderes, Honvéd út 14. szám alatti lakos kérelméről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem
kívánja megvásárolni a Kenderes, Honvéd út 14. szám alatti ingatlant.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Nagyné Lakatos Andrea 5331 Kenderes, Honvéd út 14.
é r t e s ü l n e k.
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c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közmunka program keretén belül vásároltak egy AJG
209 típusú, 2 tengelyes, 9 tonnás pótkocsit. Javasolta, hogy döntsenek a gépjármú üzemben
tartásának átadásáról Kenderes Városgazdálkodás intézmény számára.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 111/2016.(V.25.) Kt. számú határozata
AJG AP 209 típusú, 2 tengelyes pótkocsi üzemben tartásának átadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező, AJG AP 209 2 tengelyes pótkocsit
üzemben tartásra Kenderes Városgazdálkodás intézménye részére átadja
2016. május 25. napjától.
Erről. 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye
meg.
KOCSMÁR GYULA képviselő: többször tárgyalt a Képviselő-testület a bánhalmi, volt óvoda
helyének értékesítéséről, de eddig még nem jutottak egyezségre a Középtiszai Mezőgazdasági
Rt-vel, különböző okok miatt. Kérése az lenne, hogy -amennyiben lehetőség van rá – a
Képviselő-testület támogassa azt a javaslatot, hogy az ingatlan eladásra kerüljön a cég részére.
A korábbi egyeztetéseken felmerült hosszú távú pályahasználat biztosítása, amelyet a cég
képviselője nem támogatott. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a cég tulajdonosa már négy
éve térítésmentesen biztosítja a fiatalok számára a pályát, az öltözőt és egyéb kiszolgáló
helyiségeket, az utóbbi időben pedig a pálya gondozását is végzi.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: nagyon félő, hogy előbb-utóbb a Középtiszai
Mezőgazdasági Rt megakadályozza az ott lakók közlekedését, és lezárja az utat, ezért
továbbra sem támogatja az ingatlan eladását.
DR GASZPARKAN KAREN jegyző: kb. másfél éve húzódó ügyről van szó, különböző
variációkkal. Az önkormányzat 10 évre terjedő ingyenes pálya használatot kért a Középtiszai
Mezőgazdasági RT-től, amelyet a cég vezetése nem támogatott. Ahhoz, hogy egyezségre
jussanak, további egyeztetések szükségesek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: elég kényes kérdésről van szó, mivel egyfajta kapcsolat
van az önkormányzat és a cég vezetése között. Mindenképpen további egyeztetést lát
szükségesnek a megnyugtató megoldás érdekében.
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BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag:úgy gondolja, hogy mindenképpen tárgyaljanak a cég
vezetésével az értékesítésről, mivel az önkormányzat nem tudja hasznosítani a területet. A
jövőt illetően pedig érdemesnek tartaná, ha gondolkodnának saját futballpálya építésének
lehetőségén.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:a civil szervezetek támogatásai között nem szerepelnek a házi
orvosok. Érdeklődött, hogy miért nem kapnak támogatást? Mindent el kell követni annak
érdekében, hogy a háziorvosok és a fogorvos a településen maradjon, mivel országszerte több
száz település szenved orvoshiányban.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a civil szervezetek között nem szerepelhetnek a
háziorvosok, mivel cégek végzik ezt a tevékenységet. Dr Ila Erzsébet fogszakorvos kérelmet
írt a testületnek az iskolafogászat, illetve szűrővizsgálatok támogatására. A kérelemről
érdemben a 2015. évi zárszámadás elfogadása után tudnak majd dönteni. Személy szerint
támogatni fogja a kérést, mivel ezt a területet az OEP nem támogatja. A háziorvosok eddig
már két alkalommal részesültek OEP támogatásban, míg a fogászat egyszer sem kapott.
Köszönettel tartoznak doktornőnek, aki évtizedek óta szívügyének tekinti a
gyermekfogászatot és a szűrések végzése.
DR ILA ERZSÉBET meghívott: az alapellátáshoz tartozik a fogorvosi ellátás is, de ez a
terület a plusz támogatásokból kimarad. Valóban szívügyének tekinti az iskolafogászatot. A
szűrések kötelezők, de a kezeléseket pluszba végzi, mivel a tanulók összetételét ismerve, nem
lát arra esélyt, hogy a szülők kezelésekre hozzák a gyerekeket.

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 08
perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 25-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUT ATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. május 25-i ülése napirendjének elfogadásáról

102/2016.

1./ Beszámoló Kenderes város közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről

103/2016.

2./Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes
2015. évi tevékenységéről

104/2016.

3./ Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016.(II.16.) rendeletének módosításáról szóló
rendelet tárgyalásának elnapolásáról
105/2016.
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek
helyi támogatásáról
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról
6./ A civil szervezetek és sportegyesületek részére
nyújtandó pályázatok elbírálásának elnapolásáról

106/2016.

7./ Szent István út térkövetésére, orvosi rendelő
felújítására a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
által közösen kiírt pályázatra

107/2016.

−2-

Napirend:

Szám:

8./ Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási
területén a lakossági települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállításra, ártalmatlanítása”
tárgyú, szolgáltatás megrendelésére irányuló, a Kbt.
113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásra
készített ajánlati felhívás elfogadásáról és ajánlatra felkért
szervezetek kiválasztásáról

108/2016.

9./ Egyebek
a.) Kenderes, Pipacs út 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

109/2016.

b.) Nagyné Lakatos Andrea Kenderes, Honvéd út 14. szám
alatti ingatlan kérelméről

110/2016.

c.) AJG AP 209 típusú, 2 tengelyes pótkocsi üzemben
tartásának átadásáról

111/2016.

