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Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt 
ülésérıl.- 
 
 
      

        M u t a t ó  
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,  
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának  
2009. július 16-i ülése napirendjének elfogadásáról     8/2009.(VII.16.)  
1./ Kenderes város Önkormányzat tulajdonát képezı  
     közintézmények hıtechnikai korszerősítésérıl szóló 
     elıterjesztés véleményezése       9/2009.(VII.16.) 
2./ A hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés  
     módosításáról szóló elıterjesztés véleményezése  10/2009.(VII.16.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            J e g y z ı k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órakor tartott ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Krokavecz László elnök, Magyar István, Bordás József, Lukács Károly,  
                         Nánási István, Oláh József Pál bizottsági tagok 
             
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna, Szatmári Tibor, Herczeg Károly, Bíró Károly, 
            Kiss Zoltán bizottsági tagok 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné jegyzı,  Fodor Imre Mőszaki munkatárs, Révay  
                                       Róbert EC Multienergie Kft. képviselıje,    Darmosné Ö.Tóth Edit 

    jegyzıkönyvvezetı 
 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 11 fıs 
bizottságból 6 fı van jelen, 5 fı bejelentéssel maradt távol.  
Az ülés  határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását.  
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottsága 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának  8/2009.(VII.16.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2009. július 16-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezet- 
 védelmi Bizottsága  Krokavecz László elnök  napirendekre  tett   javaslatát   
 egyhangúlag elfogadta.  
 
 Errıl: 1./ Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság  
                           tagjai, Helyben 
        é r t e s ü l n e k . 
 
 
1./ Napirendi pont megtárgyalása 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai 
korszerősítésérıl szóló elıterjesztés véleményezése 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, hogy a Kenderes Város önkormányzat tulajdonát 
képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítésrıl szóló írásos elıterjesztést minden 
bizottsági tag megkapta. Megkérte Révay Róbertet, az EC Multienergie Kft. képviselıjét, ha 
van kiegészítése az írásos anyaggal kapcsolatosan, tegye meg.    
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RÉVAY RÓBERT elmondta, hogy az EC Multienergie Kft. munkatársai már kapcsolatban 
álltak Kenderes Város Önkormányzatával, a közvilágítási koncepció elkészítésében sikeresen 
részt vettek.  Az Önkormányzat felkérésére térítésmentesen elvégezték az intézmények 
épületeinek tárgyi vizsgálatát - bele értve a nyílászárók cseréjének lehetıségét is - melynek 
során megállapítást nyert, hogy a jelenlegi főtési üzemeltetési költségek modern főtési 
technológiák és a know how-k alkalmazásával jelentısen csökkenthetıek. Javaslatként 
szeretné elmondani, hogy az együttmőködés által az intézményekben energia- és karbantartási 
költségmegtakarítása oly módon valósuljon meg, hogy lehetıleg a realizálható főtési 
energiaköltség-megtakarítás szolgáljon a beruházás során felmerülı összes költség fedezetéül, 
ideértve a vállalkozó díjazását is. A beruházás a harmadik fél finanszírozásában valósulna 
meg, melynek elıkészítése és lebonyolítása a Vállalkozó feladata. A tervezésre, a know how-
k alkalmazására, technológiák beszállítására és üzembe helyezésére, felszerelésére 
fıvállalkozói közbeszerzési pályázatot javasol kiírni. Elmondta, hogy a pályázati 
dokumentáció összeállítását, a beérkezett pályázatok szakmai kiértékelését a Vállalkozó, a 
kiválasztást az önkormányzat végezné. Az Önkormányzat a nyertes pályázónak elıleget nem 
biztosít, az ellenszolgáltatást halasztott fizetési konstrukcióban egyenlíti ki maximum 12 éves 
futamidı alatt. Szeretné hangsúlyozni, hogy az eljárás az Önkormányzat számára semmiféle 
többletköltséget nem jelent, a futamidı lejárta után viszont korszerőbben, olcsóbban 
üzemeltethetı rendszer lesz a tulajdonában. Nagyon fontos dolognak tartja, hogy az új 
rendszer kiépítése a jelenlegi rendszer megtartása mellett történne.  
 
NÁNÁSI ISTVÁN véleménye szerint meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogy egy 
hıközpontot hozzanak létre, mivel a közintézmények közel helyezkednek el egymáshoz. 
Tisztában van vele, hogy így nagyobb költséggel járna a beruházás.   
 
RÉVAY RÓBERT elmondta, hogy nincs kizárva az a lehetıség, hogy egy hıközpont legyen.  
 
LUKÁCS KÁROLY véleménye szerint a nyílászárók cseréje mellett a falak és födémek 
hıszigetelése is nagyon fontos lenne.  
 
FODOR IMRE elmondta, hogy a szakiskola főtéskorszerősítésére évek óta keresik a 
megoldást. Három lehetıség van: elıször megépítik a bálaszalmás kazánházat, majd a 
jelenlegi központi főtési rendszerre rákötik, ami főti a kastélyt, a kollégiumot és a konyhát. A 
második lehetıség, hogy a kiépítés mellett a tanügyi épületben leszerelik a konvektorokat és 
központi főtéssé alakítják át. A harmadik lehetıség, hogy a kiépítés mellett  a földben lévı 
hıvezetékeket  is kicserélik, mert elavultak. Így a komplett rendszer felújításával a 
főtéskorszerősítés megvalósulna.   
 
Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények 
hıtechnikai korszerősítésérıl szóló elıterjesztést és 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
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Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának   9 /2009.(VII.16.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai 
korszerősítésérıl szóló elıterjesztés véleményezésérıl 
 
 
  Kenderes   Város   Önkormányzat   Városfejlesztési, Mezıgazdasági   és 
  Környezetvédelmi  Bizottsága  véleményezte  a  Kenderes  Város Önkor- 
  mányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítésérıl 
  szóló elıterjesztést és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek.  
 
  Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
            2./ Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság  
                                       tagjai, Helyben 
                                       é r t e s ü l n e k.  
 
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása 
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításáról szóló elıterjesztés 
véleményezése 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításával 
kapcsolatosan elmondta, hogy az idıpont visszamódosítása vált szükségessé. A szerzıdés 
eredeti érvényességi ideje nem változhat, a közbeszerzési törvény ezt nem teszi lehetıvé.  
Javasolja, hogy az eredeti szerzıdési határidı – 2002. április 01. – 2012. március 31. – 
változatlanul maradjon.   
 
NÁNÁSI ISTVÁN véleménye szerint javasolni kell a Képviselı-testületnek, hogy keressék  a 
lehetıséget, hogy az önkormányzat saját hulladékszállító teherautóval rendelkezzen.  
 
LUKÁCS KÁROLY elmondta, hogy már az elmúlt bizottsági üléseken is felvetette a saját 
hulladékszállító teherautó használatát. Véleménye szerint pontosan ki kell számítani a javítási, 
fenntartási, üzemben tartási költségeket is.  
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottsága véleményezte a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításáról szóló 
elıterjesztést és 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának 10/2009.(VII.16.) számú határozata 
a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításáról szóló elıterjesztés 
véleményezésérıl 
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  Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési,- Mezıgazdasági és  
  Környezetvédelmi Bizottsága véleményezte a Hulladékszállítási köz- 
  szolgáltatási szerzıdés módosításáról szóló elıterjesztést és javasolja 
  elfogadásra a Képviselı-testületnek.  
  A bizottság kéri a Képviselı-testületet, hogy keressék  a   lehetıséget 
  saját hulladékszállító teherautó vásárlására és annak üzemeltetésére.  
 
  Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                                 2./ Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi  
                                      Bizottság tagjai, Helyben 
                                      é r t e s ü l n e k . 
 
 
  
3./ Napirendi pont megtárgyalása 
Egyebek 
 
LUKÁCS KÁROLY arról érdeklıdött, hogy valóban elmarad-e a Városnapi rendezvény?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a Szervezı Bizottság javaslattal fordult a Képviselı-
testülethez, hogy ez évben a búcsú és a kirakodó vásár mellett ne kerüljön megrendezésre a 
városnap, mert az 1.000.000.-Ft, ami elıirányzatként szerepel a költségvetésben nagyon kevés 
ahhoz, hogy színvonalas rendezvény-sorozatot szervezzenek. A jövıre nézve már 
szeptembertıl el kell kezdeni a szervezési elıkészületeket.     
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16.00. órakor bezárta.  
 
 
  
      K m f.  
 
 
 
          Krokavecz László 
                   elnök 
 


