Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. június 29-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló 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 önkormányzati képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Orosz
Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 ülést telefonon hívta össze a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1./ Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési
szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” a Kbt. 115 § (1) bekezdése
alapján, a Kbt. 98-103 §-ai szerinti eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról
2./ Kenderes Városgazdálkodás intézmény tulajdonát képező Toyota Hilux típusú gépjármű
értékesítéséről és Toyota Hilux 4 WD gépjármű vásárlásáról
3./ Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016./VI...)
önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi
támogatásáról
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 126/2016.VI.29.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 29-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.
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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

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a települési szilárd hulladék szállításra kiírt közbeszerzési
felhívásra egy ajánlat érkezett, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Az ajánlat
összegzését az írásos előterjesztés tartalmazza. Az önkormányzatnak kedvező tapasztalata van a Kft
szolgáltatásával kapcsolatban. Javasolta az ajánlat elfogadását, és a beterjesztett határozati javaslat
meghozatalát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 127/2016.(VI.29.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd hulladék
rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a Kbt. 98 103 §-ai szerinti eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési
javaslata alapján a fenti elnevezésű a közbeszerzési eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli
és kiválasztja 44/2015. (XI.02.) MVM rendelet 14.számú melléklete szerint elkészített, csatolt
összegezés V.2. 6.) pontjaiban megjelölt ajánlattevőket.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére.
3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.
Erről értesül: 1./Pádár Lászlóné polgármester Helyben
2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben
3./Képviselő-testület, Helyben
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
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője
kezdeményezte a Képviselő-testületnek az intézmény által használt Toyota Hilux gépjármű
cseréjéhez történő hozzájárulást, mivel nagyon kedvező ajánlatot kaptak új gépjármű beszerzéséhez.
Felkérte Süveges Lajos intézményvezetőt, ismertesse az ajánlatokat.
SÜVEGES LAJOS intézményvezető: a jelenlegi gépjármű 10 éves, ezért arra lehet számítani, hogy
az üzemben tartási, és javítási költségei jelentősen emelkedni fognak a jövőben. Most kedvező áron
el tudnák adni a jelenlegi gépjárművet.
Négy ajánlatot kaptak az alábbiak szerint: Hering Autóház Kft, Szolnok, Alcsisziget, 4-es főút
19704 hrsz: kedvezményes ár: 7.750 ezer Ft + ÁFA.
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Toyota Koto Autóház Kft 7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.:7.7860.314 Ft + ÁFA
Toyota Road Service Kft 5300 Karcag: Gyarmati út : 7.529.13 Ft + ÁFA
A megadott ajánlatok közül a Road Service Kft, 5300 (Karcag, Gyarmati út) ajánlata a
legkedvezőbb, mivel ajánlatuk platóbélést is tartalmaz.
Kérte a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a jelenlegi gépjármű értékesítéséhez, és az új gépjármű
megvásárlásához.
Kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő.
BAKTAI KÁLMÁN önkormányzati képviselő: érdeklődött, hogy az értékesítést milyen formában
kívánják megoldani?
SÜVEGES LAJOS intézményvezető: ajánlatot kaptak a gépjármű beszámítására a szállító cégektől
, de más érdeklődő is volt. A legkedvezőbb ajánlatot kívánják elfogadni, amely az új gépjármű
vételárának részét képezi.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 128/2016.VI.29.) Kt. számú határozata
Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Toyota Hilux típusú gépjármű értékesítéséről, és
Toyota Hilux 4 WD gépjármű vásárlásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Kenderes
Városgazdálkodás intézmény tulajdonát képező Toyota Hilux gépjármű
értékesítéséhez a „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének
szabályzatában” foglaltak szerint.
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá egy darab Toyota Hilux 4 WD típusú
gépjármű vásárlásához az intézmény részére 9.906.000 Ft bruttó összegben.
A gépjármű vételárát az intézmény 2016. évi költségvetéséből és többletbevételei terhére
biztosítja.
Erről: 1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(VI...)
önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi
támogatásáról
Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen.
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Képviselő-testület május 25-i ülésén megalkotta a fiatal
házasok első lakóingatlanhoz jutásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet felülvizsgálata során észlelték, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdés c.) pontja nem
egyértelműen rögzíti a támogatásra való jogosultság feltételeit. Javasolta a 2. § (1) bekezdés c.)
pontját az alábbiak szerint módosítani: „lakóingatlanban ½ arányú tulajdoni hányadot meghaladó
tulajdonnal nem rendelkeznek és a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkeztek.”
Kérte döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2016.(VI. 30) önkormányzati rendelete
a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2016. június 29.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 25 perckor
bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 29-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. -

Mutató

Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
június 29-i ülése napirendjének elfogadásáról

126/2016.

1./ Kenderes Városi Önkormányzat közigazgatási területén a
lakossági települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása” a Kbt. 115 § (1) bekezdése
alapján, a Kbt. 98-103. §-ai szerinti eljárásban az eljárás
nyerteseinek kiválasztásáról

127/2016.

2. /Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Toyota Hilux
típusú gépjármű értékesítéséről, és Toyota Hilux 4 WD gépjármű
vásárlásáról

128/2016.

3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a fiatal házasok
első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról

