Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 22-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit képviselők. Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós képviselő, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Király Barnabás, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Orosz Mihály
aljegyző, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi
Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Nagyné Lenge Margit, a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda, Bölcsőde igazgatója,
Erdei Józsefné, Szűcs Anita, Knoch Ferencné, Hoppál Imre, Farkas Istvánné meghívottak, Csehné
Köteles Rozália belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
városgazdálkodási osztályának vezetője, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket.
Napirend előtt:
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő 2017. február 28-i
hatállyal lemondott képviselői mandátumáról, mivel jelenlegi munkaköre összeférhetetlen
képviselői megbízatásával, amelyről a Képviselő-testületet a 2017. február 15-i ülésén tájékoztatta.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
A Helyi Választási Bizottság 2017.március 20-án tartott ülésén a 2014. október 12-én megtartott
önkormányzati választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a
szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt Ács Andrea Éva
független jelölt.
A Helyi Választási Bizottság az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő
nyilatkozata, valamint a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve
alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot Ács Andrea Éva
részére adta ki.
Felkérte Ács Andrea Évát az eskü letételére.
Ács Andrea Éva eskütétele. (Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felkérte Király Barnabást, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy Ács Andrea Éva részére a
megbízólevelet adja át.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Megállapította, hogy a 7 fős testületből 5 fő van jelen, két fő
bejelentéssel van távol.
Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását
az alábbi kiegészítésekkel:
3. napirendi pontként javasolta megtárgyalni a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének
szabályairól, és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezetet, 4. napirendi
pontként az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló előterjesztést.
Kérte, akinek a napirendekkel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2017.(III. 22.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 22-i ülése
napirendjének elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben

é r t e s ü l n e k.

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
Előterjesztés az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
valamint a Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak kiegészítéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az előzőekben ismertetett változások miatt – figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdésére a
bizottságok tagjainak kiegészítése szükséges, amelyet a beterjesztett előterjesztésben foglaltak
szerint javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kérte, akinek más javaslata, illetve véleménye, vagy hozzászólása van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi szavazati arányokkal döntött a
bizottságok kiegészítéséről:
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával (Ács Andrea Éva
tartózkodott a szavazástól) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 18/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosította
az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Tag:

Baktai Kálmán Kenderes, Szent István út 31.
Ács Andrea Éva Szolnok, Bokréta utca 10.
Balázsiné Hubai Ildikó Kenderes, Jókai út .

A képviselő-testület felkéri Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a személyi
változásokat Kenderes Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 3. számú függelékén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző
Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben
2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával (Ács Andrea Éva
tartózkodott a szavazástól) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosította
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Tagjai:

Veresné Nagy Margit Kenderes, Arany J. út 42.
Ács Andrea Éva Szolnok, Bokréta utca 10.
Dr Bencze Miklós Kenderes, Szent István út 33.
Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55.
Farkas Istvánné Kenderes, Felsőszőlő 5/a
Tóth-Szabó Márta Kenderes, Béke út 24.
Fehérné Szendrei Ibolya Kunhegyes, Szegfű út 7.
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változásokat Kenderes Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 3. számú függelékén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző
Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben
2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával (Ács Andrea Éva
tartózkodott a szavazástól) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
a Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosította
a Szociális és Kulturális Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Tagjai:

Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55.
Ács Andrea Éva Szolnok, Bokréta utca 10.
Dr Bencze Miklós Kenderes, Szent István út 33.
Veresné Nagy Margit Kenderes, Arany J. út 42.
Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 15.
Balogh Károlyné Kenderes, Bán Tibor út 11.
Szűcs Anita Kenderes, Arany J. út 25.

A képviselő-testület felkéri Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a személyi
változásokat Kenderes Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 3. számú függelékén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző
Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben
2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: felkérte Mikola Istvánné bizottsági tagot az eskü letételére.
Mikola Istvánné eskütétele
(Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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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
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

…/2017.)...)

Hozzászólás
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: hiányolja, hogy a szolgáltató nem értesíti a lakosságot, és az
intézményeket, ha az ürítést – ünnepnap miatt- más napon végzi.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a legutóbbi ilyen esetkor valóban nem történt meg a
kiértesítés, de a szolgáltató szabályzata alapján - amelyet korábban még közöltek - amennyiben
ünnepnapra esik az ürítés napja, akkor az azt követő nap az ürítési nap. Ezeket a napokat a helyi
újságban is meg lehet jelentetni.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a helyi újságban történt közzététel lehetőségét szerette volna
felajánlani. Jelezte, hogy a 4-es számú főút közigazgatásilag Kendereshez tartozó szakasza mellett
nagy mennyiségű szemét van. Érdeklődött, hogy ennek elszállítása kinek a feladata?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Közúti Igazgatóság feladata és hatásköre a főút melletti
szemét elszállítása, amelyet évente két alkalommal gyűjtenek össze. Egyetért azzal, hogy rengeteg a
szemét, főleg a parkolók környékén.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2017. (III.23.)) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Kenderes, 2017. március 22.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző
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Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az
azokért fizetendő díjak mértékéről

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017.(III. 23.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak
mértékéről
Kenderes, 2017. március 22.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” konstrukcióra történő pályázat beadására
a.)
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: Magyarország kormánya felhívást tett közzé a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban
érintett települési önkormányzatok részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása
érdekében. A felhívásra csak konzorciumi formában van lehetőség pályázatot benyújtani, amelyhez
minimum 5 önkormányzat csatlakozása szükséges. A konzorcium vezetését, a pályázat
összeállítását és beadását Kisújszállás Város Önkormányzata vállalta, ezenkívül Berekfürdő,
Kenderes, Kunmadaras és Tiszaörs települések önkormányzatai folytattak konzorciumi egyeztetést.
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A támogatás intenzitás 100 %-os, melyből a kötelezően megvalósítandó tevékenységek maximum a
támogatási összeg 60 %-ának erejéig részesülhetnek támogatásban. A pályázat keretében az alábbi
tevékenységeket kötelező megvalósítani:
- A humán közszolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok
megvalósítása,
- A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását
támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése,
- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése,
- A települési /térségi/ életminőség-javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A pályázat beadási határideje 2017. május 8.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat beadásáról és a megállapodásokról dönteni
szíveskedjenek.
Hozzászólás
BODOR TAMÁS képviselő: a holnapi napon Kunmadarason tartandó egyeztetés után fognak
pontosabb információval rendelkezni. Kenderes önállóan nem tud részt venni a pályázaton, ezért
kedvező opciónak tartja, hogy a konzorcium vezetését Kisújszállás város önkormányzata fogja
végezni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:hasznosnak tartja a pályázaton való részvételt, amely a
lakosság széles rétegét érinteni fogja. Bízik abban, hogy a megvalósítani tervezett programok
javítani fogják az itt élők életminőségét, fejlesztik a vidék megtartó képességét, és a helyi
közösségek társadalmi szerepét is erősíteni fogják. Amennyiben bővebb információval fog
rendelkezni, arról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni fogja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2017 (III. 22.) Kt. számú határozata
az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról

kedvezményezett

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az EFOP-1.5.3-16 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” konstrukcióra történő
pályázat benyújtásával legkésőbb 2017. május 8-ai határidővel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően
folytasson egyeztetéseket a konzorciumi partnerekkel és a bevonható egyéb szervezetekkel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező konzorciumi
megállapodás és előszerződés aláírására, valamint a pályázat beadásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
4. A Képviselő-testület hozzájárul a konzorcium vezető személyéhez, mely Kisújszállás Város
Önkormányzata.
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Határidő: 2017. május 8.
Erről értesül:
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ A konzorciumvezető: Kisújszállás Város Önkormányzata

b.)
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
OROSZ MIHÁLY aljegyző:az önkormányzat Közbeszerzési szabályzata átdolgozásra került ,
amely a 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltaknak megfelelően határozza meg az önkormányzat
közbeszerzési eljárásainak előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, valamint az önkormányzat mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont
személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
Kérte a Képviselő-testületet a Közbeszerzési szabályzat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. március 22-től hatályos Közbeszerzési Szabályzatát
a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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 a Központi Konyha nyersanyagbeszerzéséről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály vezetője: 2017.
január 1-től a Központi Konyha a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz került. A megkötött megállapodás szerint a konyhai nyersanyag beszerzéseket az
önkormányzat végzi, ezért a Képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy mely beszállítóval
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megkötni.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a javasolt határidőt rövidnek tartja, ezért a szerződéseket a
tanév végéig, 2018.június 30-ig javasolja megkötni.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi évben a
szerződés lejártát követően nem lett új szerződés kötve, így szerződés nélkül működött a konyha.
Ezt a megállapítást az ellenőrzése során jegyzőkönyvbe rögzítette.
BODOR TAMÁS képviselő: általában januárban történnek az árváltozások, amely befolyásolhatja a
beszállított áruk árát is.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:a beszállítók a szerződésben rögzített áraktól nem
térhetnek el, kötik őket az ott elfogadott árak, ezért az árváltozások sem befolyásolják az árakat.
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője: mivel élelmiszerekről van szó, a változások
nagyban befolyásolhatják az árakat, nem lehet fix ártartást kérni. Példának említette a
madárinfluenza járványt, amely miatt a beszállító cég lehet, hogy 300 km-ről kénytelen beszerezni
az árut.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a nyersanyag beszerzésekre megkötött szerződéseknek az a
lényege, hogy a szerződésben megkötött árakon kapja az önkormányzat az árut. Az árajánlatban
szereplő árakra fognak szerződéseket kötni, amelytől a beszállítók nem térhetnek el.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: olyan változások is lehetnek, amelyek árcsökkentést fognak
eredményezni. Mivel nagyon fontosnak tartja a kiszámíthatóságot, ezért a december 31-ig történő
szerződéskötést javasolja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: előfordulhat ilyen eset is, de ő még nem találkozott olyannal,
hogy árcsökkentés miatt kellett szerződést módosítaniuk.
KNOCH FERENCNÉ Központi Konyha vezetője: arra is van példa, hogy olcsóbban kapnak árut,
legutóbb csirkehúst kaptak 100 Ft-tal olcsóbban.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a belső ellenőr véleményét kérdezte.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:elég sok konyha ellenőrzését végzi. Mindenütt
minimum egy évre kötik a szerződéseket. Amelyik cég nem tudja előre 1 évre garantálni az árakat,
ott probléma van. Ebben az esetben olyan cégekről van szó, amelyek minden termékre adtak
ajánlatot. Úgy gondolja, hogy egy kereskedő cégnek az ármanipulációját, illetve a
nyereségorientáltságát nem az önkormányzatnak kellene prioritásként kezelni. Nagyon fontos lenne,
hogy a szerződés megkötése után az árak ellenőrzésére és a folyamatos kontrolljára kiemelt
figyelmet fordítsanak. Amennyiben a szerződésben meghatározott árnál magasabb árat számláznak,
azt rögtön jelenteni kell a hivatal pénzügyi osztályára, mivel a szerződéssel egyidejűleg az árra
vállalnak garanciát a cégek.
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folyamatosan váltakozik a nyersanyag árak és a létszám változások miatt, ezért fontos a rögzített ár.
Véleménye szerint 2018. június 30-ig kellene megkötni a szerződéseket.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a konkurencia mennyire befolyásolja a konyhán
étkezők létszámát?
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: az önkormányzat rendeletben fogadja el a térítési
díjakat, amelyet évente maximum két alkalommal módosíthat. Az önkormányzat nem
nyereségorintált, közétkeztetést folytat, amelyhez támogatást kap, tehát nem lehet összehasonlítani
egy vállalkozóval. Ennél olcsóbb étkeztetési lehetőség nincs.
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője:jelenleg Kenderesen a Központi Konyha
árainál olcsóbb nincs. Kedvező, hogy szinte naponta nő az étkeztetést igénybe vevők létszáma.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA, a Kenderesi Gondozási Központ vezetője: megerősíti, hogy
pozitívak a visszajelzések a konyhával kapcsolatban.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolja, hogy a Képviselő-testület határozza meg a
szerződés időtartamát, valamint azt, hogy kit hatalmaz fel a szerződés megkötésére. Azt javasolja,
hogy a kiszámíthatóság érdekében 2018. június 30-ig kerüljön a szerződés megkötésre.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 23/2017.(III.22.)Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és
főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt
jogkörében eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést
kötni 2017. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő, határozott
időtartamra a Központi Konyha élelmiszer és főzési alapanyag beszállítása
tárgyában:
Sertés és marhahús, töltelékáru, baromfihús, tejtermék, mirelit, fűszer,
konzerv stb., zöldség, gyümölcs:
GASTROSA TRADE KFT 5900 Orosháza, Csendes út 15.
Pékáru: Vibrátor Kft Kenderes, Felsőföldi út 21.
A Képviselő-testület felhatalmazza Majzikné Hanyicska Valériát, a Kenderesi Gondozási
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét a szállítási
szerződések aláírására.

− 11 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Majzikné Hanyicska Valéria, Kenderesi Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője,
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ GASTROSA TRADE Kft 5900 Orosháza, Csendes út 15.
6./ Vibrátor Kft Kenderes, Felsőföldi út 21.
7./ Maus Kft 5600 Békéscsaba, Ipari út 3.
8./ Ravi Gasztro Kft 4030 Debrecen, Cseresznye út 13.
é r t e s ü l n e k.
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 civil szervezetek és sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője: a
tavalyi évhez hasonlóan kerül kiírásra a civil szerveztek és sportegyesületek részére támogatási
pályázat. A pályázaton bejegyzett civil szervezetek és sportegyesületek vehetnek részt.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: van olyan jól működő közösség Kenderesen, amely nem bejegyzett
civil szervezet. Bízik benne, hogy ez nem jelenti azt, hogy számukra semmiféle támogatás nem
adható.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: ebből a pályázati támogatásból nem
részesülhetnek, mivel csak bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ezeknek a szervezeteknek a támogatását más formában
biztosítják.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását. Úgy gondolja,
azonban, hogy nem feledkezhetnek meg azokról a közösségekről sem, amelyek nem bejegyzett
szervezetek, de példaértékű munkát végeznek és kiválóan működnek. Érdeklődött a tavalyi év
tapasztalatairól.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a tavalyi évben benyújtották pályázataikat azok a szervezetek,
amelyek jogosultak a támogatás igénybevételére. A kért iratokat és igazolásokat szabályszerűen
becsatolták. Azokról a szervezetekről, amelyek jelentős szerepet töltenek be a város életében, de
nem pályázhattak, nem feledkeztek meg eddig sem, és ezután sem fognak.
HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke: érdeklődött, hogy a sportszervezetek részére
mennyi támogatási összeg van tervezve?
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az idei évben – a tavalyihoz hasonlóan - 1 millió
Ft van tervezve ilyen célra, amelyből a bánhalmi csapat támogatást is biztosítani kell.
A sportegyesület részére TAO támogatás is biztosított.

- 12 HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke. Nagyon kevésnek tartja a támogatásra
tervezett összeget. A TAO támogatással kapcsolatban elmondta, hogy jóváhagyott az MLSZ 9
millió Ft-ot a sportkör részére, amelyhez 30 % önrészt kellene biztosítaniuk, különben nem tudnak a
pályázatot részt venni. Ez olyan magas összeg, amelyet a sportkör nem tud finanszírozni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester. az önkormányzat a szükséges önrész teljes összegét nem tudja
biztosítani.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az önkormányzat a támogatáson felül
természetben nyújtott támogatást is biztosít a sport kör részére, mivel fizeti a pálya víz,villany,és
egyéb költségeit, amely éves szinten 700 ezer Ft körüli összeg.
HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke:öltözőfelújításra pályáztak,amelyre 3,5 millió
Ft-ot ítélt meg az MLSZ, amennyiben 30 % önerőt az egyesület biztosít. Ahhoz, hogy kulturált,
korszerű, felújított épületben dolgozhassanak, az önerőre is szükség van. Véleménye szerint az
önkormányzatnak is érdeke a sportegyesület színvonalas működése. Szponzorokat is próbál
szerezni, de nagyon nehéz feladat.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester úgy véli, hogy az önkormányzat eddig is szívügyének tekintette
a sportkör működését. Ellenkező esetben már nem is működne. Szeretnék elérni, hogy ne az
önkormányzat legyen a sportkör legnagyobb szponzora.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: fontosnak tartaná további szponzorok felkutatását,
valamint a korábbiakhoz hasonló jótékonysági bál szervezését az egyesület javára. Szeretné látni a
sportkör pénzügyi beszámolóját.
HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke: minden évben készítenek beszámolót, amely
város honlapján megtalálható.
KIRÁLY BARNABÁS meghívott: mérlegkészítési kötelezettsége van az egyesületnek, amelynek
minden évben eleget tesz.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2017.(III. 22) 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
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.

− 13 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:
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 2018. január 31-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2017. április
14. 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./ Civil szervezetek vezetői, Helyben

é r t e s ü l n e k.
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határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 25/2017.(III. 22.) Kt. számú határozata
sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sportegyesületek részére
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi 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 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 2018. január 31-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2017. április
14. 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./ Sportegyesületek vezetői, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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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
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:ismertette a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium megbízott igazgatójának levelét, aki azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy engedélyezze az intézmény részére az iskola tanügyi épületének tetejéről lekerült régi
cserepek értékesítését. Az értékesítésből származó bevételt szeretnék az iskolában 2017.márcis 2931. között megrendezésre kerülő Mezőgazdasági gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos
döntőjének lebonyolítására fordítani. Kérte a testületet kérelmük támogatására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium kérelméről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi
a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részére
az iskola tanügyi épületének tetejéről lekerült cserép értékesítését.
Az intézmény az értékesítésből származó bevételt az iskolában
2017. március 29-31. között megrendezésre kerülő Mezőgazdasági gépész
Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjének lebonyolítására
fordítja.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az értékesítés után
tájékoztassa a testületet a befolyt összegről.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya,
Helyben
3./ Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megbízott
igazgatója, Kenderes, Szent István út 27.
é r t e s ü l n e k.

b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette a Bánhalmi Sport Egyesület levelét, amelyben
tájékoztatták, hogy Bánhalmán megalakult az asztalitenisz szakosztály, karcagi segítségnyújtással.
Együttműködésüket jól bizonyítja, hogy asztalt, pingpong ütőt, labdát ajánlottak fel számukra.
Együttműködési megállapodást fognak kötni, amennyiben a Képviselő-testület hozzájárulását
megkapják, hogy a volt iskola épületében megkezdhessék működésüket.
Kérte a testületet, támogassa a kérést.

−
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta.
Kenderes Város Önkormányzatának 27/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
a Bánhalmai Sport Egyesület kérelméről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, miszerint
a Bánhalmai Sport Egyesület asztalitenisz szakosztálya részére a volt iskola épületében
található egyik termét (Bánhalma, Akácos út. 66.) 2017. május 1-től rendelkezésre
bocsájtja.
A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a végleges
megállapodás részleteinek kidolgozására.
Erről. 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
3./ Bánhalmai Sport Egyesület Kis Zoltán elnök, Bánhalma, Akácos út 66.
é r t e s ül n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat 39/2012.(III.19.) Kt. számú határozata
alapján 5 éves időtartamra bérbe adta a tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 43. szám alatti
ingatlant vegyes-iparcikk jellegű kiskereskedelmi tevékenység folytatásához Bodáné Oszlánczi
Mária (5515 Ecsegfalva, Fő út 109.) egyéni vállalkozó részére. A megkötött bérleti szerződés 2017.
április 1-jén lejár. A bérlő írásban jelezte szándékát az ingatlan üzletként való hosszú távú
működtetésére. Kérte a testületet, döntsenek a szerződés meghosszabbításáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2017.(III.22.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2017. április 1- napjától 2020. január 1-ig bérbe kívánja adni a
Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanát
Bodáné Oszlánczi Mária 5515 Ecsegfalva, Fő utca 109. szám alatti egyéni

vállalkozónak vegyes-iparcikk jellegű kiskereskedelmi tevékenység folytatásához.
A Képviselő-testület a bérleti díjat havi bruttó 52.565 Ft/hó összegben állapítja meg,
egyben felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Bodáné Oszlánczi Mária 5515 Ecsegfalva, Fő utca 109.
é r t e s ü l n e k.
−
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester mivel más napirend nem volt, az ülést 15 óra12 perckor
bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

J egyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 22-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. március 22-i
ülése napirendjének elfogadásáról
17/2017.
Ács Andrea Éva eskütétele
1./ Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának módosításáról

18/2017.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának módosításáról 19/2017.
A Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak módosításáról

20/2017.

Mikola Istvánné eskütétele
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékgazdálkodásról
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(III.23.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének
szabályairól, és az azokért fizetendő díjak mértékéről
4./
a.)Az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbenkedvezményezett térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról 21/2017.

b.) Kenderes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról

22/2017.

5./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
„Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában
bekért ajánlatok elbírálásáról

23/2017.

− 26./A civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

24/2017.

Sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról

25/2017.

7./
a.) A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
kérelméről

26/2017.

b.) A Bánhalmi Sport Egyesület kérelméről

27/2017.

c.) A Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

28/2017.

