Jegyzőkönyv
Készült:Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11-én 15 óra 30
perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit
önkormányzati képviselők,
Bejelentéssel távol:Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 4 fő van jelen, három fő bejelentéssel van távol.
Az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más
javaslata a napirendet illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 48/2017.(V.11.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 11-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
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 a 2017. évi Járási Start munka mintaprogram – Kenderes – eszközbeszerzése
a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a közbeszerzési eljárás a mai nappal lezárul, amennyiben a Képviselőtestület jóváhagyja az összegezést. A 2017. évi járási Start mintaprogram keretében 20 ajánlati
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jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
A szavazás előtt felhívta a Képviselő-testület tagjainak figyelmét, hogy név szerinti szavazás
szükséges a határozat meghozatalához.
A szavazás eredménye az alábbi: Ács Andrea Éva igen, Veresné Nagy Margit igen, Bodor Tamás
igen, Pádár Lászlóné igen.
Kenderes Város Önkormányzatának 49/2017.(V.11.) Kt. számú határozat
2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes eszközbeszerzése
a Kbt. 113. § (1) bekezdés 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:
Pádár Lászlóné polgármester
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Képviselő-testület

Helyben
Helyben
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
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek kérelméről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ismertette a TRV Zrt kérelmét, amelyben tájékoztatták az
önkormányzatot arról, hogy Kenderes szennyvíztisztító présházban üzemelő MONO gyártmányú
szivattyú 2017. január 25-én meghibásodott. Pótlása nem megoldott, új beszerzése szükséges.
Kérték a testület hozzájárulását a fent említett csigaszivattyú beszerzéséhez, amelynek kicserélése a
biztonságos üzemeltetés miatt vált indokolttá. A felújítás teljes összege 498.729 Ft +ÁFA.
A szivattyúcsere költségét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által, az önkormányzat részére
történő víziközmű rendszer 2017.évi bérleti díj terhére történő kiszámlázáshoz kéri.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2017.(V. 11.) Kt. számú határozata
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt kérelméről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy
a Kenderes, szennyvíztisztító présházban meghibásodott MONO gyártmányú
C1XKC11RMB típusú, C380894/01 gyári számú csigaszivattyú beszerzésének
költsége, 392.700 Ft + ÁFA összegben a 2017. évi bérleti díj terhére történjen
kiszámlázásra.
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak ismét lehetősége van pályázatot
benyújtani Magyarország 2017.évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott támogatására
vonatkozó igény benyújtására. Javasolta a Képviselő-testületnek a támogatási igény benyújtásának
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 51/2017.(V.11.) Kt. számú határozata
Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény III.1 pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalékából
finanszírozott települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására.
Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest
2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján)
Budapest
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-44. 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 Kenderes 0541 hrsz.-ú, XXVI. számú csatorna kezelői jog átadásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Kenderes közigazgatási területén található a 0541 hrsz.-ú,
XXVI. számú csatorna, mely az önkormányzat tulajdona, jelenlegi kezelője a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulat. A vonatkozó jogszabály alapján a víztársulatok üzemeltetésében lévő
csatornákat, a törvény erejénél fogva a működési terület szerinti vízügyi szakigazgatási szerv
vagyonkezelésébe kerülnek. A 0541 hrsz.-ú, XXVI. számú csatorna üzemeltetésével kapcsolatban a
Közép-Tiszavidéki-Vízügyi Igazgatóság levélben megkereste az önkormányzatot, amelyben kérte,
hogy a csatorna a KÖTIVIZIG részére kerüljön ingyenes vagyonkezelésbe. A csatorna 2013. évben
került az önkormányzat tulajdonába a vonatkozó jogszabályok szerint, előtte a termelőszövetkezet
kezelésében volt. Az önkormányzatnak a külterületi csatornák üzemeltetésére anyagi források nem
állnak rendelkezésre, így javasolta a csatorna ingyenes kezelésbe adását a KÖTIVIZIG részére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 52/2017.(V. 12. ) Kt. számú határozata
Kenderes 0541 hrsz-ú XXVI. számú csatorna kezelői jog átadásáról.
Kenderes Városi Önkormányzat ingyenes vagyonkezelésbe adja a tulajdonát képező Kenderes
közigazgatási területén található 0541 hrsz-ú XXVI. számú csatornát, a Közép –Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság (Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) részére.
A Képviselő- testület a megállapodás aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről értesül:

1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben
3./ Közép –Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
4./ Irattár

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 órakor bezárta.

Kmf.
(:Pádár Lászlóné :)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11-én 15 óra 30
perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 11-i
ülése napirendjének elfogadásáról

48/2017.

1./2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes
eszközbeszerzése a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárásban
az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról

49/2017.

2./A Tiszamenti Regionális Vízművek kérelméről

50/2017.

3./Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából
finanszírozott rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról

51/2017.

4./ Kenderes 0541 hrsz.-ú XXVI. számú csatorna kezelői jog
átadásáról

52/2017.

