
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült:  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30-án 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető 
főtanácsosa, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
A testületi ülést telefonon hívta össze, a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt. 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 
 
2./Előterjesztés a Központi Konyha (5331 Kenderes, Szent István út 52.)  gép eszköz beszerzés 
kapcsán szükséges konyhatechnológiai átalakítás elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
3./Előterjesztés a 110/2017. (VII.26.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről és a VP6-
7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú,"A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú 
felújítása"című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok tekintetében 
árajánlattételre felkértekről 
 
4./Előterjesztés a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” elnevezésű projekt beszerzései 
tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 
5./Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat 
fejlesztése I. ütem”című projekt közbeszerzési eljárásában a beérkezett ajánlatok megfelelőségére 
vonatkozóan 
 
6./Előterjesztés „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési 
terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról, a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztásáról és az eljárás ütemezéséről 
 
7./ Egyebek 
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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 118/2018.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30-i  ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
  
 Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 folyószámlahitel keretének megemeléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 4/2018.(I.17.) Kt. számú határozatában az 
átmeneti likviditási problémák kezelésére 20 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. 
A gazdálkodás zavartalansága miatt a 20 millió Ft-os keretösszeg megemelését javasolja, 10 millió 
Ft-tal, összesen 30 millió Ft-ra.. A garantált bérmimum megemelése miatti bérkülönbözet még nem 
került finanszírozásra a központi költségvetésből, ami igen nagy nehézséget okoz az önkormányzat 
költségvetésében. A hitel végső lejárati ideje 2018. december 28. A visszafizetési kötelezettségnek 
fenti időpontig eleget kell tenni, ezért az év hátralévő részében át kell gondolni, hogy milyen 
intézkedésekre, illetve döntésekre van szükség a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében. 
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy a kérelem külön elbírálás alá esik, vagy 
automatikusan megkapja az önkormányzat a megemelt folyószámlahitel keretet? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a kérelmet a pénzintézet fogja elbírálni. Bízik benne, hogy 
kérelmük pozitív elbírálásban részesül. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a hitelkeret megemeléssel mennyire fog 
rendeződni az önkormányzat anyagi helyzete és fizetőképessége, továbbá azt kérdezte, hogy a 
későbbiekben várhatóak-e megszorítások az elhangzottak miatt? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a hitelkeret megemelés önmagában nem fogja rendezni az 
önkormányzat működőképességét. Átmeneti segítségnyújtást jelent, amelyet – ahogy már említette 
– az év végén vissza kell fizetni.Véleménye szerint központi segítség kell az önkormányzatoknak, 
de semmi olyan konkrétumot nem tud mondani, ami ezirányba mutatna. Nyilván, ha a központi 
költségvetés nem tudja ezt a segítséget megadni az önkormányzatoknak, akkor helyben kell 
átgondolni az önkormányzat és intézményeinek további működését. Az év hátralévő részében még 
szigorúbb gazdálkodásra van szükség.   
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A jövő évre vonatkozóan olyan terv van, hogy az 5 ezer fő alatti települések részére a központi 
költségvetésben 210 milliárd forintos alapot képeznek, amelyből ezek a települések pályázat útján 
juthatnak hozzá a bérkompenzáció kezelésére fordítható összeghez. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: jól értette, hogy a folyószámlahitelt az év végéig vissza kell 
fizetni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:igen, a visszafizetési határidő 2018. december 28. Egy kicsit 
enyhíteni fogja az anyagi helyzetet a II. félévi iparűzési adóbevétel. Ezen túlmenően minden 
kifizetés leállításra kerül és további megszorító intézkedéseket kell hozni, más feladat 
terhére,amiből teljesíthető lesz a visszafizetési kötelezettség. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő:az állam „belekényszerítette” az önkormányzatokat a 
bérkompenzációba, de annak fedezetét nem biztosítja. Az elvégzendő munka több, a dolgozói 
létszám  viszont kevesebb. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a médiában megjelentek szerint reformjellegű változások 
várhatóak szeptembertől. Úgy gondolja, hogy a Kormány keres lehetőséget a bérkompenzáció 
finanszírozására a 2019-es évtől. A jelenlegi folyószámlakeret megemelése a biztonságos 
gazdálkodás miatt szükséges. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 119/2018.(VII. 30) Kt. számú határozata 
folyószámlahitel igénybevételéről 
 
            Kenderes Városi Önkormányzat 10 millió Ft-tal megemeli folyószámlahitel 
            keretét ( 30 millió Ft-ra) az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
           A hitel végső lejárata:    2018. december 28. 
           A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos 
           költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
          A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt részére más 
          pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
          megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az 
         egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapülő  
          beszedési megbízást biztosít. 
          A Képviselő-testület visszavonhatatlanul megbízást ad az OTP Bank Nyrt részére, 
          hogy a hitel futamideje alatti amennyiben Kenderes Városi Önkormányzat fizetési 
          számláján az önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló 
          fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
          fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása 
          alatti és a hitel teljes visszafizetésig a központi támogatások elkülönítésére  
         szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a  Start  
         munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a  
         szükséges összeget Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
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         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
         hitelfelvétel ügyében eljárjon és az önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint 
         annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt-vel a Kenderesi Városi Önkormányzat képviseletében  
         aláírja. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                   3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                        Osztálya, Helyben 
                   4./ OTP Bank Nyrt 5000 Szolnok, Szapáry út 31. 
                          
                         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 Központi Konyha gép, eszköz beszerzés kapcsán a beüzemeléséhez kapcsolódó 
konyha felújításhoz a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Központi konyha gép eszköz beszerzés projekt kapcsán  
konyhatecnológiai átalakítás is szükséges, amelyhez  gépészeti, elektromos és építészeti munkákat 
kell végezni. A munkák elvégzése sürgős, a tanévkezdés, illetve a szociális étkeztetés folyamatos 
biztosítása miatt. Az átalakítási munkákhoz a rendelkezésre álló tervek alapján három árajánlatot 
kértek az előterjesztésben foglaltak szerint.A legalacsonyabb árajánlatot a Lisznyai Építőipari Kft 
(5420 Túrkeve, Szabadság út 7.) adta, bruttó 12.697.720 Ft összegben.A fentiek alapján javasolta az 
előterjesztés megtárgyalását, és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő 
kiválasztását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: jelezte, hogy az előterjesztésben elírás történt,mivel a Lisznyai 
Építőipari Kft túrkevei cég, nem pedig kunhegyesi. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy amennyiben a testület kiválasztja a nyertest, mennyi 
idő alatt tudják kezdeni a munkát? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: személyes kérése volt mindegyik ajánlattevőhöz, hogy a 
napokban hozzá kell fogni a munkálatokhoz, mert nem lesznek kész a tanévkezdésre. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  120/2018. (VIII.30.) Kt. számú határozataKözponti Konyha (5331 
Kenderes, Szent István út 52.)  gép eszköz beszerzés kapcsán szükséges konyhatechnológiai 
átalakítás elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 

A Képviselő-testület a Központi Konyha (5331 Kenderes, Szent István út 52.)  gép eszköz 
beszerzés kapcsán szükséges konyhatechnológiai átalakítás keretében megvalósítani kívánt 
építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot (Nettó 9.998.205 Ft+2.699.515 Ft ÁFA= 12.697.720 Ft) adó Lisznyai Építőipari Kft. 
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 (5420 Kunhegyes, Szabadság út 7.) választja ki. Szerződéses feltétel a 2019. május 30-i 
befejezési és végszámla (részletfizetési lehetőség biztosításával) fizetési határidő. 
 A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Lisznyai Építőipari Kft. (5420 Kunhegyes, Szabadság út 7.) 
 

 
              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 a 110/2017. (VIII.14.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről és a VP6-
7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú,"A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú 
felújítása"című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok 
tekintetében árajánlattételre felkértekről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 110/2017.(VIII.14.) Kt. számú 
határozatában döntött a Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft kiválasztásáról a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása tekintetében. A Fegyverneki Területfejlesztő Központ 
ügyvezetője tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szerződés aláírására képtelenné vált, 
szerződést így erre a területre nem kötöttek. A projekt során felmerülő kérdéseket a munkatársakkal 
megoldották azonban a projekt zárásához közeledve szükséges lenne külső szakértőt igénybe venni. 
Kérte a testület tagjait, hogy helyezze hatályon kívül 110/2017.(VIII.14.) Kt. számú határozatát, és 
a határozati javaslatba foglalt ajánlattevőket kérje fel a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról 
szóló ajánlattételre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  121/2018. (VIII.30.) Kt. számú határozata 
a 110/2017. (VII.26.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről és a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú,"A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása"című 
pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok tekintetében árajánlattételre 
felkértekről 

 
1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy 110/2017. 
(VIII.14.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására árajánlattételre az alábbi ajánlattevőket kéri fel:  
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út 83.) 
 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 9.) 
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Erről:  
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
            
              é r t e s ü l n e k. 
 

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 a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” elnevezésű projekt 
beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat  122/2018.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében 
árajánlattételre felkértekről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület műszaki ellenőri tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 

 Marosi Csaba 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III. em. 4.  
 Hubai Sándor 5310 Kisújszállás, Béla király utca 38. 
 Karancsi Szilárd 5200 Törökszentmiklós, Pf. 73. 

 
A Képviselő-testület projektmenedzsment tevékenységre a következő ajánlattevőket kéri fel: 
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 
Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út 83.) 
 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos 
 u. 9.) 
 

5.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t ár g y a l á s a 

Előterjesztés a „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat 
fejlesztése I. ütem”című projekt közbeszerzési eljárásában a beérkezett ajánlatok 
megfelelőségére vonatkozóan 

Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 

DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a fenti című és azonosító számú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság július 26-án tartotta ülését, melynek jegyzőkönyve az előterjesztés mellékletét 
képezi., amely részletesen tartalmazza az ülésen elhangzottakat. A bírálóbizottság megállapította, 
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 hogy a Bazaltech Kft (1112 Budapest, Csárda út 1.) ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.A közbeszerző fentiek alapján fogja a közbeszerzési 
eljárást tovább folytatni az ajánlattevővel. Ez egy köztes döntés, amely alapján polgármester 
asszony aláírhatja azt a  nyilatkozatot, amely szükséges az eljárás további  folytatásához. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint döntött az előterjesztésről: 
Ács Andrea Éva: igen 
Baktai Kálmán:   igen 
Bodor Tamás:     igen 
Pádár Lászlóné:  igen 
Tóth Tiborné:     igen 
Veresné Nagy Margit: igen 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti szavazati aránnyal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 123/ 2018. (VII.30.) Kt. számú határozata 
A „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. 
ütem”című projekt közbeszerzési eljárásában a beérkezett ajánlatok megfelelőségére vonatkozóan 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság csatolt melléklet szerinti döntési javaslatát elfogadja, azzal 
azonos tartalommal dönt. 
 
2./ A Bazaltech Kft. (1112 Budapest, Csárda u. 1.) ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. Tekintettel arra, hogy az igazolásokat korábban 
benyújtotta, ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem 
úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna 
be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 
Erről értesül: 
 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
5./ Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh. III/1.) 
 
 
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 „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a 
közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a 
fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról, a bevonni kívánt 
gazdasági szereplők kiválasztásáról és az eljárás ütemezéséről 
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A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a közbeszerzési eljárásban megválasztott bírálóbizottság a múlt 
héten tartotta ülését, amelynek eredményeképpen a Képviselő-testület elé került beterjesztésre a 
döntési javaslat. A bírálóbizottsági ülésen megfogalmazták azokat a feltételeket, amelyek a 
felhívásban fognak szerepelni. Ezek közül kiemelte  hogy az éves díj ne változzon, a a szerződés 
teljesítésének határideje ne legyen több 120 hónapnál, valamint a világítás a jelenleginél ne legyen 
sötétebb. 
Úgy véli, hogy ennél szigorúbb feltételeket nem célszerű meghatározni, mert nem lesz jelentkező a 
beruházásra. 
 
H o z z ás z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: már a tavalyi évben kifejezésre juttatta azt az álláspontját, 
véleményét,  amit nap mint nap hallunk a médiában is. Egész pontosan arról van szó, hogy nagyon 
sok település „póruljárt” a LED-es közvilágítással, csalódást okozott az ott lakóknak, mert 
sötétebbek lettek az utcák és az úttest. Néhány településen volt is baleset ebből kifolyólag. Azt 
gondolja, hogy akkor vagyunk igazán bölcsek, ha más hibájából tanulunk.Személy szerint ő 
krtitikusan viszonyult ehhez a projekthez, és  kérte, hogy a fényerő legalább olyan erősségű legyen, 
mint a mostani világítás.A bírálóbizottsági ülésen sok javaslattal állt elő, amelyből néhány bele is 
került az anyagba. Azt gondolja, hogy még így is lehetnek félelmeik, nem biztos, hogy elnyeri 
mindenkinek a tetszését, de igyekeztek úgy összeállítani a feltételeket, hogy ne kövessék el azokat a 
hibákat, amelyeket más település  elkövetett. 
 
Kenderes  Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 124/2018.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
„Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból 
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a 
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési 
eljárási dokumentumok elfogadásáról, a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról és az 
eljárás ütemezéséről 
 
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 ajánlatkérő önkormányzat piackutatással, indikatív ajánlatok beszerzésével állapította meg a 
becsült értéket a közvilágítás korszerűsítéséhez. A közvilágítás korszerűsítése jelen projektben 
teljes körű, így további közvilágítási korszerűsítési munkálatokat nem tervez a település. Az 
egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata alapján 
a beszerzés becsült értéke (nettó): 
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Közvilágítás korszerűsítés:       34. 655. 000 HUF 
Ajánlatkérő által hozzárendelt önerő, szolgáltatások:        0.- HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:     34.655.000 HUF 
 
1.2. Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. 
fejezete szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, 
tárgyalás nélküli, nyílt eljárás tartható 5 alkalmas gazdasági szereplő meghívásával. 
 
1.3. Közbeszerzési Terv elfogadása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint fogadja el 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 elfogadja a harmadik feles konstrukciós módozatot a kivitelezés fedezetének 
biztosítására. 

 

1. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: (Eljárást megindító felhívás, 
közbeszerzési dokumentáció)  
 

2.  Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 
 

A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni, az EKR-
rendszeren keresztül történő meghívással:  
 
1. EC Energie Investment Kft. 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37. 
2 Kirmer-Vill. Kft. 7400 Kaposvár, Tollián Gy. u. 63.  
3. MA-FA Elektro Bt.  8130 Enying Arany J. u. 11. 
4. Barnucz és Társa Kft. 8651 Balatonszabadi, Gábor Áron körút 6.  
5. Magyar és Társa 2000 Kft. 8131 Enying Mikszáth K. u. 3/b  
 

3.  Tervezett ütemezés: 
 
Az eljárás tervezett ütemezése a következő: 
Eljárás megindítása – EKR rendszeren történő rögzítés, regisztrációs díj befizetése és a gazdasági 
szereplők meghívása:    2018. augusztus 15-ig. 
 
Az eljárás ajánlatainak bontása:   2018. augusztus 31. 12 óra 
Az ajánlatok első körös bírálata:   2018. szeptember 20-ig 
Alkalmassági iratok bekérése:   2018. szeptember 25-ig 
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Döntés az eljárás eredményéről:   2018. október 1. hete  
Szerződéskötés:     2018. október 2. hete 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Auner Tamás 5300 Karcag, Szövetkezet u. 2/D. 

 

 
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.)  
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az 1680/2017.(IX. 21.) Kormányhatározat alapján a település 
1,2 milliárd Ft összegű támogatásban részesült „Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” 
címmel. A Képviselő-testület 64/2018.(IV. 18.) Kt. számú határozatában döntött a projektek 
megvalósításának szerkezetéről. Ezzel kapcsolatban személyes egyeztetésen vettek részt a 
közeltmúltban a Belügyminisztériumban, Az egyeztetésen több probléma is felmerült, például a 
Borházhoz történő bejutás, mivel az csak magánszemély tulajdonában álló ingatlanon keresztül 
lehetséges.A  pályázat keretén belül tartalék nem volt képezhető jogszabály alapján.A támogatás 
összegéből kell biztosítani a hatósági eljárások díjait, illetékeket, ingatlan vásárlás és egyéb 
költségeket. Ezek költsége jelenleg még nem ismert. Elképzelésük az, hogy a projektmenedzseri 
díjra tervezett 2 %-ot  csökkentenék 1,5 %-ra. A felszabaduló 0,5 %-os összegből biztosítanák az 
előzőekben ismertetett díjakat és költségeket. A Belügyminisztériummal a későbbiekben fognak 
egyeztetni, hogy milyen megnevezéssel szerepeljen a 0,5 %-os összeg  a támogatásban. Véglegesen 
az év végén fogják kérni, hogy a sorokat a támogatási szerződésben jelenítsék meg.Fentiek miatt 
javasolta a 64/2018.(IV.1.) Kt. számú határozat módosítását oly formában, hogy a 
projektmenedzseri díjra tervezett összeg az elnyert támogatás 1,5 %-a ( 2 % helyett) legyen. A 
felszabaduló 0,5 %-os összegnek – a Belügyminisztériummal történő egyeztetés után – fognak új 
elnevezést adni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt 
 
.Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 125/2018.(VII.30.)Kt. számú határozata  
az 1680/2017.(IX. 21.) Korm. határozat szerinti „Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása) 
elnevezésű támogatás részletezéséről szóló 64/2018.(IV. 18.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            az 1680/2017.(IX. 21.) Korm. határozat szerinti „Közösségi célt szolgáló 
            ingatlanok megújítása) elnevezésű támogatás részletezéséről szóló 
           64/2018.(IV. 18.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 Az elnyert támogatásból a projektmenedzseri díj összegét 2 %-ról 
            1,5 %-ra módosítja. 
 A  projekten belül a felszabaduló 0,5 % megnevezése a -Belügyminisztérium 
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            jóváhagyását követően-  kerül megnevezésre, amelyből a hatósági eljárási 
            dijak, illetékek, ingatlan vásárlás költsége, illetve egyéb költségek 
             kerülnek finanszírozásra. 
            A határozat többi része változatlanul hatályban marad. 
 

 
           Erről: 1./ Belügyminisztérium 1051 Budapest, Nádor út 2. 
                     2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                     4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület legutóbbi ülésén. a 114/2018.(VII. 11.) Kt. 
számú határozatában döntött a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál a házi gondozotti létszám emelkedése miatt egy fő  6 órás házi gondozó álláshely 
bővítéséről. Időközben jelezte a intézményvezető, hogy a megnövekedett gondozási szükséglet 
miatt nem elég a 6 órás foglalkoztatás, ezért kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a 8 órás 
foglalkoztatáshoz engedélyezéséhez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
.Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 126/2018.(VII.30.) kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
létszámbővítéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
            Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
            létszámbővítéséről szóló 114/2018.(VII.11.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint: 
 A Képviselő-testület hozzájárul a 2018. július 16-tól engedélyezett egy fő 6 őrás 
            házi gondozói álláshely 8 órásra történő módosításához 2018. szeptember 1-től. 
 A határozat többi része változatlanul hatályban marad. 
 
            Erről: 1./ Majzikné Hanyicska Valéria intézményvezető, Kenderes, 
                            Szent István út 58. 
                       2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                             é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Horthy ligetben lévő 
játszótér építése folyamatban van. Sajnos elszomorító és felháborító esetek történtek a játszótéren 
az elmúlt időszakban. Naponta vannak olyan esetek, hogy a szülők, vagy felnőttek semmibe veszik  
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az önkormányzat törekvését, és a többség igényét. Felháborító ezeknek az embereknek a 
viselkedése. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy az esetek miatt a mai napon körbezárták a területet, 
és a szabálytalankodókkal szemben el fognak járni.  
 

 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 50 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)                                                                (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                                                                             jegyző 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30-án 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           118/2018. 
 
1./Folyószámlahitel igénybevételéről          119/2018. 
 
2./Központi Konyha (5331 Kenderes, Szent István út 52.) gép-eszköz 
    beszerzés kapcsán szükséges konyhatechnológiai átalakítás elvégzéséhez 
    a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról          120/2018. 
 
3./ A 110/2017. (VII.26.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről  
     és a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú,"A kenderesi Móricz Zsigmond  
     Művelődési Ház energetikai célú felújítása"című pályázat 
    keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok tekintetében 
    árajánlattételre felkértekről                                                                            121/2018. 
 
4./Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  
   kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
   erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  
   kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása”  
   elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre 
   felkértekről                                                                                                     122/2018. 
 
5/ A „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 Kenderes Város csapadékvíz  
    elvezető hálózat fejlesztése I. ütem”című projekt közbeszerzési  
    eljárásában a beérkezett ajánlatok megfelelőségére vonatkozóan                 123/2018. 
 
6./„Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával,  
     az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással  
    Kenderes város közigazgatási területén” elnevezésű közbeszerzési  
   eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról,  
   a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás  
   megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról,  
   a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról,  
   a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról és az  
   eljárás ütemezéséről                                                                                        124/2018. 
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Napirend:         Szám: 
 
7./  
 
a.)Az 1680/2017.(IX. 21.) Korm. határozat szerinti „Közösségi célt  
   szolgáló ingatlanok megújítása) elnevezésű támogatás részletezéséről 
  szóló 64/2018.(IV. 18.) Kt. számú határozat módosításáról                         125/2018. 
 
b.) A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti  
     Szolgálat létszámbővítéséről                                                                     126/2018. 
 
 


