Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő . Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, 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.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 141/2017.(IX.28.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat 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
Előterjesztés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a
„Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési
eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Közbeszerzési Bizottság a tegnapi napon ülésezett. A
bizottsági ülésen tárgyaltak arról, amelyet jegyzőkönyvben is rögzítettek, hogy a Művelődési Ház
egyik helyisége a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonában van. A Vagyonkezelő Zrt-vel
több alkalommal egyeztettek amely úgy nyilatkozott, hogy elindítja a nyilvános értékesítést. Az
önkormányzatnak elővásárlási joga van, de a nyertes ajánlattevő kiválasztásáig sürgősen további
egyeztetés szükséges a vásárlást illetően.
H o z z á s z ó l ás o k
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a Művelődési Ház külső homlokzata felújításra
kerül-e, vagy csak javítva lesznek a hibák a hőszigetelés előtt?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: azok a munkálatok lesznek elvégezve, amelyek a pályázati
anyagban szerepelnek. A külső homlokzat javítva lesz a hőszigetelés előtt.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: megjegyezte, hogy az épület homlokzata nagyon laza, mivel a
csatornából kifolyó esővíz évek óta mossa a falazatot.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a munkálatokat végző cég szakemberei szakmai tudással és
szakértelemmel rendelkeznek, tudni fogják, hogy milyen munkákat kell elvégezni.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:a beruházás kapcsán javasolta megnézni annak a lehetőségét, hogy
az épület lépcsőfeljárójának burkolatcseréje megoldható-e, mivel csúszós időjárás esetén a
bankautomata megközelítése nagyon balesetveszélyes.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: valóban balesetveszélyes a közlekedés a lépcsőn csúszós
időjárás esetén, annak burkolatcseréje indokolt és szükséges.
Kenderes Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás
kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond
Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatát alkotja meg:
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása:
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint:
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó):
Építés költsége VP6-7.2.1-7.4.1.1-16:
Építés költsége TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053:
Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások VP6-7.2.1-7.4.1.1-16:
Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások TOP-3.2.1-15-JN1:
Beszerzés becsült értéke összesen:

51.180.284 HUF
140.815.178 HUF
610.000 HUF
4.400.000 HUF
197.005.462 HUF

1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet
alakítja ki:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó
eljárás
1.3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele)
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint módosítja a közbeszerzési tervet és az eljárást
felveszi a fenti becsült költséggel.
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása
A Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárását forrását: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 forrás
90 % támogatási intenzitással, valamint önerő bevonásával

-41.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. kötet,
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:
1.
2.
3.
4.
5.

4ÉK Kft 5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a kunpal63@hotmail.hu
TÚRSZOL Kft 5400 Mezőtúr, Széchenyi u. 25. konterb@gmail.com
NÉPSZER KFt 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. nepszer@nepszer.hu
BBB-GLAS IPARI KFT 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 3. uveg@bbbglas.hu
KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT 5340 Kunhegyes, Zádor u. kunhegyesiepitok@gmail.com

Erről értesül:
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben
4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
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 Városi Önkormányzat vagyonbiztosítójának kiválasztásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító
Zrt-vel kötött vagyonbiztosítási szerződése 2017. november 6-án lejár. A szerződés 2013. november
6-tól nem változott, ezért vált szükségessé annak felülvizsgálata és aktuális árajánlatok bekérése.
Hozzászólások
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetője: az előterjesztésben szerepel, hogy 2013. óta van szerződése az
önkormányzatnak az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel. Az évek során keletkezett
káresemények kapcsán „meg kellett küzdeni a biztosítóval”, hogy fizessen. Jelenleg három
biztosítótól kértek ajánlatokat, amelyek a Képviselő–testület elé beterjesztésre kerültek. Az
ajánlatokat figyelembe véve az UNION Biztosító adta a legkedvezőbb ajánlatot. A biztosítást egy
évre szeretnék megkötni, mivel az önkormányzat épületei jelentős felújítás előtt állnak, és amely
után értékük nagy mértékben nőni fog. Javasolta a testület tagjainak a legkedvezőbb árajánlat
elfogadását.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő érdeklődött, hogy az UNION Biztosító mióta van a piacon, és
milyen tőkével rendelkezik?
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osztályának vezetője: információja szerint hosszú évek óta a biztosítási piac szereplője, de pontos
adatokkal nem rendelkezik.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: ma már csak olyan biztosító lehet a piacon, amely megbízható és
tőkeerős. Az UNION Biztosító bécsi székhellyel működik, 1990-ben lett alapítva, éves árbevétele
33,9 milliárd Ft, 300 alkalmazottja van.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 143/2017. (IX. 28.) Kt. számú határozata
az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
vagyon-és felelősségbiztosításról szóló előterjesztést, és úgy döntött,
hogy 2017. november 1. napjával az UNION Biztosítóval köt szerződést
a társaság ajánlatában szereplő feltételekkel.
A biztosítási díj fizetésének gyakoriságára az önkormányzat negyedéves
díjfizetést választ.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert
a határozat alapján a biztosítási szerződés aláírásával.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ UNION Biztosító Kelet-Magyarországi Régió 4025 Debrecen, Postakert üt 8.
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
Egyebek
a.)
Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat nagy hangsúlyt helyez a település
fejlesztésének megalapozására, ennek érdekében számos célzott szakértői anyag, fejlesztési
dokumentum készült, melynek keretében elkészült a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
A vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyeztetési folyamatokat, véleményezési eljárásokat
lefolytatta a Polgármesteri Hivatal. A tervezet folyamatosan nyilvánosságot kapott a városi
honlapon való közzététellel, valamint a véleményezésre a munkacsoport megbeszéléseken, és
lakossági fórumon is lehetőség volt. A megbeszélésen részt vevők javaslataikkal, észrevételeikkel
segítették a munkát, a lakossági érdeklődés viszont minimális volt. Az ITS tervezetét írásban
véleményezték a jogszabály szerinti egyeztetésben részt vevő államigazgatási szervek is. A
beérkezett válaszok között kifogásoló észrevétel, elutasító vélemény nem volt, és a közzététel során
sem érkezett a hivatalhoz ellentétes vélemény.
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Hozzászólások
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: áttanulmányozta az anyagot, amely személy szerint neki
nagyon tetszett. Összeszedett, közérthető, jól olvasható, áttekinthető, és érinti mindazokat a
területeket, amelyek az önkormányzat Gazdasági programjához is kapcsolódnak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Forensys Kommunikációs Tanácsadó KFT munkatársaival
több körben egyeztettek, rendelkezésükre bocsájtották a kért anyagokat. Az elkészült Integrált
Településfejlesztési Stratégiát ő is szakszerűnek, részletesnek, tartalmasnak tartja.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: különböző hatóságok és államigazgatási szervek is
véleményezték az anyagot. A vélemények, és
javaslatok bedolgozásra kerültek a
dokumentumokba, amely most a Képviselő-testület elé került.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az Integrált Településfejlesztési Stratégia nagyon szép terveket
tartalmaz. Kenderesi lakosként egy problémára szeretné felhívni a figyelmet. Alapvető emberi jog
az egészséges ivóvíz, amelynek érdekében sürgősen tenni kellene valamit az önkormányzatnak. Az
utóbbi években elvégzett beruházás – véleménye szerint – nem sokat jelentett, mivel a csőhálózat
nem lett kicserélve, és 8-100 éves csöveken halad át a víz. Azt gondolja, hogy ezeket nagyon
sürgősen cserélni kell. Köztudott, hogy magas a daganatos betegek száma a városban, és meg
kellene vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. Szerinte a víz és a levegő is közrejátszik a sok
megbetegedésben. Azzal is tisztában van, hogy ez országos probléma. Az elhalálozási statisztikában
vezető halálok a daganatos betegség, de véleménye szerint Kenderesen magasabb az átlag az
országosnál.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: valóban sok a daganatos beteg a településen. A háziorvos
elmondása szerint szinte hetente diagnosztizálnak újabb betegeket, de valószínűleg ez nem
magasabb, mint az országos átlag. Évekkel ezelőtt már jelezték a megyei ANTSZ-nek ezt a
problémát. Akkor megvizsgálták az ivóvizet, és azt állapították meg, hogy nem tartalmaz rákkeltő
anyagokat. A csőhálózat cseréjét csak pályázati lehetőségek kihasználásával, tudnák megoldani. Az
ivóvízminőség-javító program keretében elvégezték a hálózat mosatását., amely nem oldotta meg
teljesen a problémát. Mindenképpen megpróbálnak jelezni az illetékes szerveknek, mivel valóban
emelkedik a daganatos beteg száma, főleg az 50-60 éves korosztály a leginkább érintett.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: úgy véli, hogy a betegség kialakulásánál a legnagyobb
problémát a stressz okozza, a többi ok csak hajlamosító tényező. Nem hinné, hogy magasabb
Kenderesen a betegek száma, mint az országos átlag.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:megpróbálnak a szomszédos településekről információkat
kérni arról, hogy hogyan alakul a daganatos betegek száma. Véleménye szerint a tartósítószerek,
vitaminok, étrendkiegészítők fogyasztása is nagyban befolyásolja a betegség kialakulását.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy a TRV ZRT küldi-e a vízminta eredményeket a
Polgármesteri Hivatalba?
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irányú vizsgálatokra.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a vízmintán kívül a talajmintát is meg kellene vizsgáltatni.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője: az
önkormányzatnak kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy évente végeztessen talajminta
vizsgálatokat a telepen, valamint a volt szeméttelepen. Az eredmények eddig jók voltak.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: az is probléma, hogy nagyon sok háznál az ásott kút nincs
lefedve, és a trágyalevet, szennyvizet oda vezetik a lakosok.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyet a
helyi újságban is meg kellene jelentetni.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 144/2017.(IX. 25.) Kt. számú határozata
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
1.

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
előterjesztés mellékletét képező „Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó
Vizsgálatát” és „Integrált Településfejlesztési Stratégia” című dokumentumokat jóváhagyja.

Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben
4./ Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.
b.)
Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás kérelméről AP-209 pótkocsi alváz cseréjének
engedélyezésére
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője írásban
fordult a Képviselő-testülethez, amelyben kérte az önkormányzat tulajdonát képező, és az
intézmény üzemeltetésében lévő AP-209 típusú pótkocsi alvázának cseréjéhez történő
hozzájárulást. Az alváz oly mértékben sérült, hogy csere nélkül használhatatlan.
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A beterjesztett árajánlat alapján az alváz ára 780.000 Ft + ÁFA. Az alváz cseréje 50 órát vesz
igénybe, ennek ára: 325.000 Ft + ÁFA (6500 Ft+ÁFA/óra)
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 145/2017.(IX.28.) Kt. számú határozata
az önkormányzat tulajdonát képező AP-209 típusú pótkocsi alváz cseréjének
engedélyezéséről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult
a tulajdonát képező, és Kenderes Városgazdálkodás intézmény üzemeltetésében lévő
AP-209 típusú pótkocsi alváz cseréjéhez.
Az alváz ára: 780.000 Ft + ÁFA
Az alvázcsere munkadíja: 325.000 Ft + ÁFA
Fenti összegeket a Képviselő-testület 2017. évi tartalékából biztosítja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás vezetője, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a képviselő-testület legutóbbi, szeptember 20-i ülésén döntött
a Digi Távközlési és Szolgáltató KFT kérelméről, és hozzájárult, hogy a tulajdonát képező,
Bánhalma, Akácos úton található és a TRV Zrt üzemeltetésében lévő, 30 méteres hidroglóbuszra
eszközöket szereljen fel a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása érdekében.
Időközben – szakmai szempontokat figyelembe véve- a Digi KFT más helyszín megjelölését kérte
az önkormányzattól. A helyszíni felmérése során a szintén az önkormányzat tulajdonát képező,
Bánhalma, 1872 hrsz.-ú ingatlant látták a szakemberek alkalmas helyszínnek, a 30-40 méteres
távközlési torony építéséhez. Az elhelyezésért 600 ezer Ft + ÁFA/év bérleti díjat ajánlottak fel.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a távközlési torony elhelyezését az 1872 hrsz.-ú
ingatlanon, egyben kérte a 131/2017.(IX.20.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatot hozta:

6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
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a Digi Távközlési és Szolgáltató KFT kérelméről, valamint a 131/2017.(IX.20.)
Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
tulajdonát képező, Bánhalmán található, 1872 hrsz.-ú ingatlanon a Digi Távközlési és
Szolgáltató KFT eszközöket szereljen fel a megfelelő minőségű szolgáltatást
érdekében.
A bérleti díj összegét, amely 600.000 Ft + ÁFA/év a Képviselő-testület
jóváhagyja.
Felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Ezzel egy időben 131/2017.(IX.20.) Kt. számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
Erről: 1./ Digi Távközlési és Szolgáltató KFT 1134 Budapest, Váci út 35.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
d.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon beadásra került a
mini bölcsőde létrehozására elkészített pályázat.
Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezést október 20-án
délelőtt 10 órakor tartják a Művelődési Házban. Az ünnepi beszédet Kovács Sándor úr, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke fogja mondani. A megemlékezésen az alkalomhoz
illő, színvonalas ünnepi műsort szeretnének tartani, fővárosi művészek közreműködésével. Az
ünnepi műsor költségeinek biztosításához 180 ezer Ft átcsoportosítását javasolja a 2017. évi
költségvetési tartalék terhére.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 147/2017.(IX.28.) Kt. számú határozata
a 2017. évi költségvetési tartalékból történő átcsoportosításáról az október 23-i nemzeti ünnep
alkalmából megrendezett ünnep műsor finanszírozására
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2017. évi költségvetési tartaléka terhére 180 ezer Ft-ot csoportosít
át az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő
ünnepi műsor költségeihez.
Erről:

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./Ács Andrea Éva, Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond Művelődési
Ház intézményvezetője, Helyben
é r t e s ü l n e k.
 10 -

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek bejelentése, kérdése van, tegye meg.
BODOR TAMÁS képviselő :egy magyarországi Vitézi Rend emlékművet szeretne felállítani az I.
és II. világháborúban harcoló vitézek emlékére, melynek terveit elküldték az önkormányzatnak. Az
emlékművet Kenderesen szeretnék elhelyezni. Úgy gondolja, hogy Kenderesen csak a Horthy liget
lenne alkalmas ilyen emlékmű felállítására, ahol az 1941-ben felállított I. világháborús emlékmű is
áll, amely az országban a legnagyobb. Véleménye szerint azzal egy területre tenni egy sokkal
kisebb emlékművet nem lenne szerencsés. Azt javasolta, hogy az önkormányzat elviekben és
erkölcsileg támogassa az emlékmű felállítását, egy másik településen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:egyetért a Bodor Tamás által elmondottakkal.
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a Bodor Tamás által ismertetett javaslattal.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 32 perckor
bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 28-i ülése napirendjének elfogadásáról

141/2017.

1./A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás
kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint,
a „Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról,
a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról
142/2017.
2./ Az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításáról

143/2017.

3./ Egyebek
a.) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

144/2017.

b.) Az önkormányzat tulajdonát képező AP-209 típusú pótkocsi
alváz cseréjének engedélyezéséről

145/2017.

c.)A Digi Távközlési és Szolgáltató KFT kérelméről, valamint a
131/2017.(IX.20.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

146/2017.

d.)A 2017. évi költségvetési tartalékból történő átcsoportosításáról
az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából megrendezett ünnep műsor
finanszírozására

147/2017.

