Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. május 22-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak:Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Veresné Nagy
Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás képviselők. Bejelentés nélkül távol: ----PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 5 fő van jelen, 2 fő bejelentéssel van távol.
A testületi ülést telefonon hívta össze, a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1./ Előterjesztés a „2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági
alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében árubeszerzés
nyerteseinek kiválasztásáról
2./ Előterjesztés a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének megvásárlásáról
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 53/2017.(V.22.) Kt. számú határozat
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 22-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
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
Előterjesztés a „2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági
alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében árubeszerzés
nyerteseinek kiválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: az elmúlt testületi ülésen döntött a testület a start mintaprogramhoz
kapcsolódó közbeszerzésekről. Az érvénytelen ajánlati részekre-üzemanyag, illetve a vetőmagok
beszerzésére –egyszerű beszerzési eljárást folytattak le. A megadott határidőig hat cégtől kértek
ajánlatokat az előterjesztésben foglaltak szerint. Üzemanyag vonatkozásában a Kerék-Pár
Üzemanyag Bt, vetőmag és növényvédő szer vonatkozásában a Nagybánhalmai Mg Kft adta a
legkedvezőbb ajánlatot.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:érdeklődött, hogy milyen mennyiségű üzemanyag beszerzéséről van
szó?
A feltett kérdésre Orosz Mihály aljegyző válaszolt.
OROSZ MIHÁLY aljegyző: 18 ezer liter gázolaj beszerzésére kértek ajánlatot.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: soknak találja a 18 ezer liter üzemanyagot. Úgy érzi, hogy ilyen
mennyiségű gázolaj beszerzése más feladat rovására történik. Korábban is említette, hogy a
belvízelvezetést, illetve a, átereszek cseréjét fontos lenne megoldani. Mint munkavezető, naponta
szembesül a problémával, amelyet a lakosok folyamatosan jeleznek felé. Véleménye szerint erre a
feladatra is kellene pénzeszközt fordítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: egyetért azzal, hogy az átereszek cseréje, pótlása jelentős
probléma, amelyet a lakosok felé is jeleznek. Mivel a jelenleg tárgyalt beszerzés mezőgazdasági
programra vonatkozik, ezt nem lehet belvízelvezetésre fordítani. Közfoglalkoztatási programban
átereszeket abban az esetben tudnának vásárolni, ha ahhoz önrészt biztosítana az önkormányzat,
amelyre jelenleg nem ad lehetőséget a költségvetés. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be
csapadékvízelvezető hálózat fejlesztésére, amelyen több, mint 200 millió Ft-ot nyertek. A pályázat
megvalósításával lesz lehetőség az átereszek cseréjére is. Valós a probléma, jogos az igény, de csak
a belvízpályázat megvalósulása során tudnak erre megoldást találni.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy a
közmunkaprogramban nagyobb eszközök vásárlását nem tudták megvalósítani már a tavalyi évben
sem. A mezőgazdasági program a legnagyobb, ahol eszközvásárlásra régebben volt lehetőség, de
most már csak egyedi elbírálású pályázatban lehet eszközökre pályázni. Jogosnak érzi a felvetést, de ahogy az előzőekben elhangzott – a belvizelvezető hálózat fejlesztési pályázat fog lehetőséget
adni az átereszek beszerzésére.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 54/2017. (V. 22.) Kt. számú határozata
„2017 évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági alprogram, valamint
több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében árubeszerzés nyerteseinek
kiválasztásáról.
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A Képviselő-testület „2017 évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági
alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében
árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Kenderes Város Önkormányzata megadott ajánlatuk alapján az eljárás nyertesének az alábbi
cégeket hirdeti:
Üzemanyag vonatkozásában: Kerék-Pár Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes, Bocskai út 4.
Vetőmag és növényvédő szer vonatkozásában: Nagybánhalmai Mg. Kft. 5349 Bánhalma
Kakat út 15/1.
A szerződések megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Kerék-Pár Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes, Bocskai út 4.
4./Nagybánhalmai Mg. Kft. 5349 Bánhalma Kakat út 15/1.
é r t e s ü l n e k.
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 Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság üzletrészének megvásárlásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes, optimális
nonprofit kialakítása érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt
2016-ban elkezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítását. Az elvárt üzemméret és a
célok megvalósítása érdekében a kisebb közszolgáltatók által ellátott területek önkormányzatainak
integrálódnia kell az egységes regionális rendszer kialakításához. Az NHKV Zrt-vel folytatott
egyeztetés alapján célszerű további önkormányzatok részére üzletrész értékesítése a Karcag Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészből. Az előzetes egyeztető megbeszélések alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogalkotó elvárt regionális ellátásához szükséges integráció
megvalósítására a Karcag Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő 2.800.000 Ft névértékű
üzletrészből az alábbiak szerint kíván értékesíteni, figyelemmel arra, hogy az értékesíthető üzletrész
minimális értéke nem lehet kevesebb 100 ezer Ft-nál. A Társaság jelenlegi további tulajdonosai, az
előzetes egyeztetések alapján nem kívánnak élni az elővásárlási jogukkal, a további tagok belépését
elfogadják.
Javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon 100 ezer Ft névértékű üzletrészt a Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT üzletrészéből, amellyel az önkormányzat 3,33
% üzletrésze lesz a Társaságban.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta.

-3Kenderes Város Önkormányzatának 55/2017.(V.22.) Kt. számú határozata
a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság üzletrészének megvásárlásáról
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészéből
100.000 Ft névértékű üzletrészt vásárol, az önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére.
A Társaságban az önkormányzat üzletrésze 3,33 % lesz.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterét
a szükséges üzletrész átruházási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére, különösen az ezzel kapcsolatos taggyűlési határozathozatalban történő
részvételre, a cégeljárással kapcsolatos dokumentumok elfogadására, aláírására.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Kenderesi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft
5300 Karcag, Villamos u 109.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:mivel más napirend nem volt, az ülést 14 óra 25 perckor
bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. május 22-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. -

MUTATÓ

Napirend:
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május
22-i ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:

53/2017.

1./ „2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági
alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés
keretében árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról
54/2017.
2./ A Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének
megvásárlásáról

55/2017.

