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Testületi ülésen történt
A 2018. február 14-i rendes, nyílt
ülésen az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Rendeletet alkottak az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról. Nagyon szigorú és
takarékos gazdálkodás mellett lesz
tartható a költségvetés, mivel a minimálbér és garantált bérminimum
emelés fedezetét az állam még nem
finanszírozta le. Jelenleg még nem
ismert, hogy a tavalyi és az idei évi
emelés miatt mennyi támogatásban
részesül az önkormányzat. Emiatt
döntött úgy a testület a legutóbbi
ülésén, hogy megnyitja a lehetőségét
munkabérhitel és folyószámlahitel
felvételének. Kérik, hogy az intézményvezetők tartsák szem előtt a szigorú, takarékos gazdálkodást minden
területen. Sajnos a városi rendezvényekre nem tudnak forrást tervezni, de
bíznak benne, hogy az év során lesz
olyan pályázati, illetve egyéb lehetőség, amely megteremti a rendezvények
pénzügyi fedezetét.
Határoztak az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről.
Rendeletet alkottak Kenderes Város
településképének védelméről. Az
önkormányzatnak törvényi kötelezettsége van elkészíteni a Településképi
Arculati Kézikönyvet, illetve a város
településképének védelméről szóló
rendeletet. A településképi rendeletet a
testületnek kell megalkotni, amellyel
egy időben hatályon kívül helyezik a
Helyi Építési Szabályzat több pontját,
valamint az építészeti örökség helyi
védelméről és a reklámokra, reklámhordozókra és a cégérekre vonatkozó
településképi követelményekről szóló
önkormányzati rendeleteket, amelyek
beépülnek a településképi rendeletbe.
Elfogadták a testület 2018. évi munkatervét. Jóváhagyták Pádár Lászlóné
polgármester 2018. évi szabadságolási
ütemtervét.
Módosították a Móricz Zsigmond

Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez azért indokolt,
mert a Kárpát-medencei Népfőiskolai
Hálózat Kenderesen fog népfőiskolai
tagozatot létesíteni. Az intézmény dolgozóiból kell megalakulnia a tagozatnak. A népfőiskola tevékenységi körébe tartozik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény adta lehetőségek alapján a településen található értékek nyilvántartásba vétele és annak közösségi hasznosítása. Felnőttképzési tevékenységről van szó, ahol mindig változik az az
átadandó tudás, amelyet a népfőiskola
az emberek felé közvetít. Jelenleg a
legfontosabb célkitűzés a helyi értékek
összegyűjtése, megismertetése a helyi
lakosságon túl országos szinten is.
Kenderes olyan történelmi múlttal
rendelkezik, amelyet a népfőiskola
méltónak talált arra, hogy itt helyben
egy tagozatot létesítsen. Most kezdődnek el a munkák, kiadványok fognak
készülni és kutatási munkát is végeznek. A későbbiekben a Nemzeti Művelődési Intézettől fogják kapni a feladatokat.
Határoztak az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben történő üzletrész
vásárlásról és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben az
önkormányzat is tulajdonos legyen,
ezért üzletrészt szükséges vásárolniuk a
több, újonnan belépő településsel
egyetemben. Az NHSZ Tisza Nonprofit
Kft. jegyzett tőkéje 3 millió Ft, melyből
az újonnan belépő tagok, összesen 7
település – részére 130 ezer Ft névértékű üzletrész kerül értékesítésre.
Önkormányzatunknak 15 ezer Ft névértékű üzletrészhányadot szükséges vásárolnia.
Határoztak a VP6-19.2.1.-85-8.1.717 kódszámú, „Helyi értékeket képviselő térségi programok támogatása” elnevezésű pályázati felhívás
kapcsán „IV. Vadgesztenye Fesztivál
– Értékeink Ünnepe” című pályázat
benyújtásáról. A teljes projekt költségvetés: támogatás 3.999.477 Ft,

önerő: 210.499 Ft. Teljes bekerülési
költség: 4.209.976 Ft. A testület döntött
arról, hogy a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében további 15 %, azaz
600.000 Ft többletönerőt vállal a
pályázatban előírt 5% önerő biztosításán felül, melynek fedezetét a 2018.
évi költségvetés terhére biztosítja.
Határoztak a TOP-2.1.2-15-JN12016-00008 projekt azonosítójú,
„Élhető Kenderes, Zöld város” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet
biztosításáról a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és
a bevonni kívánt gazdasági szereplők
kiválasztásáról. A beszerzés becsült
értéke összesen: 74228347 Ft. A testület a következő gazdasági szereplőket
kívánja az eljárásba bevonni: Devizép
Kft. Debrecen, Polyduct Zrt. Nádudvar,
Színrelép Kft. Budapest, Duktil Kft.
Miskolc, Lad-ép Kft. Tiszaszentimre.
A testület február 1-jei ülésén
határozatban döntött mini bölcsődei
férőhelyek kialakításának támogatása pályázat kapcsán az árajánlattételre felkértekről. Az ajánlattevők között Kenderes Városgazdálkodás
intézmény is szerepelt. Időközben
megvizsgálásra került az intézmény
ajánlattételhez szükséges alkalmassága
és megállapították , hogy jelenleg az
intézmény nem tud ajánlatot tenni,
ezért helyettük a Célbeton Kft.-től
(Kenderes, Vasút út 5/a) kérnek
kivitelezői árajánlatot.
Döntöttek arról, hogy a Kisújszállás,
Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsában Kenderes Város Önkormányzatát Bodor Tamás
önkormányzati képviselő 2018. február
15-től teljes jogkörrel képviseli.
Megbízást adtak a Szociális és Kulturális Bizottságnak arra, hogy a Csatári Lajos általi javaslatokat, - emlékérem kibocsátás, bélyeg és emléklapkiadás, bélyegzés, szívességi bélyegFolytatás a 3. oldalon
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zés, valamint a Horthy Miklós születésének 150. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepi megemlékezésre vonatkozó felvetések ügyében – vizsgálja
meg a megvalósítási lehetőségeket, figyelembe véve annak forrásigényét.
Közérdekű bejelentések között hangzott el a Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltóparancsnokság elnökségébe delegált képviselőtől, hogy akinek a
tűzoltóságot érintő kérdése van, azt
tegye föl, hogy tolmácsolni tudja azt az
éves közgyűlésen. Végezetül az óvoda
vezetője intézményi nyílt napokra invitálta a jelenlévőket.
***
A 2018. március 7-én tartott rendes, nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
Rendeletet alkottak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötésről
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól
és az azokért fizetendő díjak mértékéről. Az új rendelet hatálya kiterjed a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal anyakövvezetője közreműködésével tartott
névadó és házassági évforduló ünnepségekre és az ezen ünnepségeken résztvevő személyekre is.
Határoztak a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról, mert a
jogszabályi előírásoknak megfelelően
szükségessé vált a jelenleg hatályos
dokumentum átfogó módosítása és a
hivatal egyes belső szervezeti egységei
által ellátott feladatok pontosítása.
Döntöttek a KEHOP-2.2.2-152015-00003 azonosítószámú projekt
keretében a konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának
jóváhagyásáról. A konzorciumi megállapodás módosítása Jászfényszaru és
Pusztamonostor vonatkozásában kötendő kivitelezésre irányuló szerződés
kapcsán benyújtott összköltség növelési kérelem miatt vált szükségessé. A
fentiek miatt minden érintett településnek a konzorciumi megállapodás módosítását jóvá kell hagynia.
Nyertes ajánlattevőt választottak a

„Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” című pályázat kapcsán. A kivitelezői feladatok
ellátására a legalacsonyabb összegű
ajánlatot (nettó 8.288.976 Ft +
2.238.024 Ft ÁFA= összesen bruttó
10.527.000 Ft) adó Célbeton Kft.-t
(Kenderes, Vasút út 5/a) választották
ki. A szerződés megkötésével megbízták Pádár Lászlóné polgármestert.
Határoztak az április 8-i választás
szavazatszámláló bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
Döntöttek civil szervezetek részére
történő támogatási pályázat kiírásáról, melynek keretén belül a civil
szervezetek éves működési költségeire,
illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport
rendezvények támogatására pályázhatnak. A rendelkezésre álló keret
1.500.000 Ft. A pályázatokat a testület
fogja elbírálni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján. A pályázat letölthető lesz a város
honlapjáról, illetve személyesen is
átvehető a Polgármesteri Hivatalban.
Határoztak sportegyesületek részére történő támogatási pályázat kiírásáról.
Megtárgyalták és elfogadták a Városi Könyvtár 2017. évi beszámolóját
és 2018. évi munkatervét. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló
törvény kiegészült: a megyei hatáskörű
városi könyvtár, jelen esetben a Verseghy
Ferenc Könyvtár a megye egész területére vonatkozóan, állami feladatként
elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóit és
munkatervét. A törvény előírása szerint
ezeket a dokumentumokat a képviselőtestületnek meg kell tárgyalnia.
A „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” elnevezésű
projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről döntöttek.
Műszaki ellenőri tevékenységre a Barta
Jenő (Kisújszállás), Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda
Kft. (Fegyvernek), S. Nagy és Társa
BT. (Kisújszállás); projektmenedzsment tevékenységre a Jász-Nagykun-
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Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. (Szolnok),
Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.
(Jászapáti), Mezőtúri Városfejlesztési
Kft. (Mezőtúr); közbeszerzési szakértői
tevékenységre a Bakos László (Fegyvernek), Dr. Kui Gábor (Kisújszállás),
Kár-Mentor Bt. (Szolnok); kötelezően
előírt nyilvánosság biztosításának ellátására a Populart Produkció Kft. (Budapest), K.B.T. Hungary Dekor Kft.
(Törökszentmiklós), Kis-Új-Lap Kft.
(Kisújszállás); marketing, kommunikáció biztosításának ellátására a
Populart Produkció (Budapest), K.B.T.
Hungary Dekor Kft., Kis-Új-Lap Kft.
(Kisújszállás) nevű cégeket kérték fel.
Határoztak a Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 45. szám és
Bánhalma, Kakat út 30. szám alatti
ingatlanok bontásáról, melyek leromlott állapotú, gazdaságosan fel nem
újítható ingatlanok. Az épületek lebontása nem engedélyhez kötött tevékenység. A bontást követően a földhivatali
nyilvántartásban a művelési ágat pontosítani szükséges.
Közérdekű bejelentések között hangzott el, hogy a város 2018. évi eseménynaptára kiegészült néhány bánhalmai programmal. Képviselői tájékoztatás hangzott el a művelődési ház
emeletén lévő volt pártbizottsági helyiségekkel kapcsolatban. A Kincstári
Vagyonkezelő Zrt. harmadik körben is
árverésre bocsátotta az épület ezen
részét, mert az első két kör sikertelen
volt. Amennyiben a harmadik is sikertelen lesz, további 30 %-os csökkenés
várható az árból.
Végezetül a polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a néhány a közösségi médiában megjelent bejegyzés
miatt jogi lépéseket tettek, melyekben
az igazságszolgáltatás fog dönteni.
***
A 2018. március 14-én tartott
rendkívüli, nyílt ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalta meg Kenderes
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Nyertes ajánlattevőket választottak
ki a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009
Folytatás a 4. oldalon

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

4. oldal
Folytatás a 3. oldalról

projektazonosítójú „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása”
című pályázat keretében. Minden
esetben a legalacsonyabb összegű
ajánlatot fogadták el. Igy a kötelező
nyilvánosság feladatainak ellátására a
Populart Produkció Kft.-t, Budapest
(nettó 143.500 Ft + 38.745 Ft ÁFA
(27%) – 182.245 Ft); a felelős,
akkreditált közbeszerzői feladatok
ellátására Dr. Kui Gábort, Kisújszállás
(nettó 1.500.000 Ft + 0 Ft ÁFA =
1.500.000 Ft); marketing, kommunikációs feladatok ellátására a Populart
Produkció Kft.-t, Budapest (nettó
600.000 Ft + 162.000 Ft ÁFA (27 %) –
762.000 Ft); projektmenedzsmenti
feladatok ellátására a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.-t, Szolnok
(nettó 4.200.000 Ft + 1.134.000 Ft
ÁFA (27 %) = 5.334.000 Ft), műszaki
ellenőri feladatok ellátására Barta
Jenő egyéni vállalkozót, Kisújszállás
(nettó 1.600.000 Ft + 0 Ft ÁFA (27 %)
= 1.600.000 Ft) választották ki.
A helyi választási iroda vezetőjének
indítványára megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A
testület legutóbbi ülésén megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok
tagjait. Időközben néhányan családi
vagy egyéb okok miatt jelezték, hogy
nem tudnak részt venni a munkában,
ezért vált szükségessé új tagok válasz-

tása, továbbá a megválasztott póttagok
létszámát is bővíteni kellett minden
szavazókörben két főre.
Módosították a Képviselő-testület
102/2017 (VII.26.) számú határozatát a
TO P - 2 . 1 . 3 - 1 5 - J N I - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3
„Településképi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázatának keretében marketing, kommunikációs szolgáltatásainak biztosításával összefüggő feladataival kapcsolatban, mivel az előkészítés során az
előterjesztésben és a határozatban elírás
történt.
Az „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi Konyha
részére” című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban
megválasztották a bírálóbizottság elnökének Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt,
tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
vezetőjét, Knoch Ferencné konyhafőnököt és Bakos László közbeszerzési
tanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálták Baktai Kálmán települési képviselőt. Egyúttal
felkérték a bírálóbizottságot, hogy a
következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő
képviselő-testületi ülésre az alkalmas
ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra:
Kappa HV, Szolnok; MLM2001 Bt.,
Kecskemét; ATInox Plusz Kft., Miskolc; ACID-Proof Kft., Szolnok.
Megtárgyalták a TrV Zrt. ajánla-

HIrdETMÉNy
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály tájékoztatja Önöket, hogy a Karcag, Kossuth tér 1. szám
alatti kihelyezett ügyfélszolgálata 2018.
március negyedik hetétől – első alkalommal 2018. március 29-én – minden
hónap negyedik csütörtökén 9 órától
12 óráig fogadja az ügyfeleket.
Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal
hivatalvezető
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tát víztorony közös bérbeadására
vonatkozóan a Digi Kft. részére és úgy
döntöttek, hogy nem támogatják a TRV
Zrt. ajánlatát, amely az önkormányzat
tulajdonát képező víztorony közös
bérbeadására vonatkozik. A testület
nem járul hozzá, hogy a 950 ezer Ft/évi
bérleti díjban fele-fele arányban
osztozzon az önkormányzat és a TRV
Zrt.
Határoztak a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű támogatás részletezéséről. A
pályázaton az önkormányzat 1.200.500
ezer Ft-ot nyert, amely meg is érkezett
az önkormányzat számlájára. Ebből a
Borház felújítására bruttó 36.512.500
Ft-ot, a volt Református iskola épületének felújítására bruttó 518.593.300
Ft-ot, a Horthy Liget felújítására
175.260.000 Ft-ot, a Pádár-ház felújítására bruttó 83.820.000 Ft-ot, a Városháza felújítására bruttó 386.314.200
Ft-ot szánnak.
Hozzájárulásukat adták értékpapír jegyzéséhez és értékpapír számla
nyitásához. A „Közösségi célt szolgáló
ingatlanok megújítása” elnevezésű
pályázaton elnyert 1.200.500 ezer Ftból a felhasználásig 1.200.000 ezer Ftot értékpapírba fektetnek.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyvei megtekinthetőek a
www.kenderes.hu/Önkormányzat/
Jegyzőkönyvek oldalon.

Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság
Kérjük, támogassa Ön is munkánkat,
céljainkat…!

Adó
1%

Ígérjük adója 1%-át a kisúji Tűzoltóság korszerű védő – és
mentőfelszereléseinek beszerzésére, fejlesztésére fordítjuk, hogy
szükség esetén európai színvonalú segítséggel tudjuk meghálálni az
emberek bizalmát.

Kérjük, segítsen nekünk, hogy mi is
segíthessünk – akár Önnek is…

Adószámunk: 18832127 – 1 – 16
Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
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Civil szervezetek részére támogatási pályázat
Kenderes Város Önkormányzata kiírja
a városban működő társadalmi szervezetek számára a civil pályázatát, melynek
keretén belül a civil szervezetek éves működési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre
épülő szakmai, generációs vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és
sport rendezvények támogatására pályázhatnak.

-

A
rendelkezésre
1.500.000,- Ft.

-

álló

keret:

A pályázatokat a Képviselő-testület
2018. májusi ülésén fogja elbírálni a
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007.
évi CLXXXI. törvény alapján minden
pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni
kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után. A nyilatkozatot a pályázati
adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007.
évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése
alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni
kell a pályázathoz.
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem
nyomtatvány letölthető a www.kenderes.hu
honlapról, illetve személyesen átvehető
ügyfélfogadási időben a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban.
„Támogatásban részesülhet mindazon
kenderesi székhelyű vagy telephelyű,
legalább két éve működő párton kívüli
2011. évi CLXXV. törvény előírásainak
megfelelő civil szervezet, amely Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
-

kulturális tevékenység, kiemelten a
városi rendezvényekhez való kapcsolódás,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

közrend, közbiztonság védelme célt
meghatározó pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

kérelmező azonosító adatait (név,
cím, adószám, cégbejegyzés),
a pályázati célt (amire a támogatást
kéri),
a pályázati cél megvalósításának
költségvetését,
a saját erő összegét,
a kért támogatás összegét.

A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás
arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett
civil szervezetnek számít

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell
kitölteni, a pályázat benyújtása után
hiánypótlásra van lehetőség. A késve
benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2019. január 31-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes, Szent István út
56.) 2018. május 03. 16 óráig lehet benyújtani.

Következő
lapzárta
2018. május 10.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Mentálhigiénés szakember (Karcag),
Szabás-varrás oktató, női-szabó elméleti oktató( Tiszabura),
Munkaügyi előadó (Karcag),
Élelmiszerbolti eladó-egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
Műszaki cikk eladó (Karcag),
Pultos- egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő)
Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
Vadász (Karcag),
Szabó, varró (Kisújszállás),
Cipész (Kisújszállás),
Lakatos (Karcag),
Forgácsoló (Kisújszállás),
Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
Kőműves (Karcag),
Vezeték és csőhálózat-szerelő (Karcag),
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
Betanított varrómunkás (Kisújszállás),
Transzformátor-tekercselő (Karcag),
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője (Kisújszállás),
Egyéb takarító és kisegítő-megváltozott munkaképességű (Karcag),
Építőipari segédmunkás (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300
Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális Munkaerőpiac
Portálon:https://vmp.munka.hu/

6. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2018. április

Sport egyesületek részére támogatási pályázat
Kenderes Város Önkormányzata kiírja a városban
működő társadalmi szervezetek számára a civil pályázatát,
melynek keretén belül a civil szervezetek éves működési
költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló,
öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy
szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport
rendezvények támogatására pályázhatnak.
A rendelkezésre álló keret: 1.000.000,- Ft.
A pályázatokat a Képviselő-testület 2018. májusi ülésén
fogja elbírálni a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden
pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve
érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése
minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A
nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben
a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az
érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is
kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem nyomtatvány
letölthető a www.kenderes.hu honlapról, illetve
személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Kenderesi

Polgármesteri Hivatalban.
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi
székhelyű vagy telephelyű, legalább két éve működő
egyesület, amely Kenderes közigazgatási területén végzett
tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám,
cégbejegyzés),
- a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
- a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
- a saját erő összegét,
- a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy az
egyesületnek tartozása nincs.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a
pályázat benyújtása után hiánypótlásra van lehetőség. A
késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil
szervezeteknek a kapott támogatással 2019. január 31-ig
kell elszámolni.
A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez
(Kenderes Szent István út 56.) 2018. május 03. 16 óráig
lehet benyújtani.

A pszichiátria jogsértéseit vizsgálják
Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan
ember, akit válófélben lévő házastársa
juttatott kényszerrel a pszichiátriára, hogy
előnyhöz jusson a gyermekelhelyezésben?
És valaki, akit oly mértékben legyógyszereznek a pszichiátrián, hogy ebben a
kémiai kényszerzubbonyban képtelen saját
érdekeit képviselni? Ilyen és ehhez hasonló
ügyekkel foglalkozik egy civil szervezet,
amely kifejezetten a pszichiátriákon történő
jogsértések felderítésére specializálódott.
Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen
esetek Magyarországon? Ma, az információs dömping és az átláthatóság korában
elég abszurdnak hangzik. Sajnos a pszichiátria még ma is eléggé zárt világ, módszertana és diagnózisai pedig eléggé
szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek falai
között szinte bármi megtörténhessen.
Egy 21 éves fiú rosszullét miatt került a
kórházba, onnan a pszichiátria osztályra,
mondván: két-három napig infúziót kap, és
minden rendben lesz. Családja másnap
szinte sokkot kapott, amikor a fiút a zárt
osztályon találták meg: magán kívüli

állapotban volt, kikötözve, bepelenkázva,
szeretteit nem is ismerte meg. Az édesanya
kérdésére, hogy mégis mit csináltak a
fiával, azt a választ kapta: nyugodjon meg,
ez természetes folyamat, másnapra már
semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban az
édesanyával telefonon közölték: a fia
meghalt. Mindössze másfél nap pszichiátriai kezelés után.
Az ötvenes éveiben járó férfi biciklis
baleset miatt került a traumatológiára, majd
onnan – nem egészen világos okból – a
pszichiátriai osztályra. A férfit folyamatosan az ágyhoz kötözve tartották, arra
hivatkozva, hogy le ne essen; mind a négy
végtagja rongyokkal az ágyhoz volt kötözve, a vállak külön lekötve, és mivel a
férfi mozogni így nem tudott, pelenka is járt
a lekötözéshez. Családja beszámolója
szerint a férfi a kórházi tartózkodás során
70-ről alig több mint 40 kilósra fogyott.
Majd egy nap kiderült: a lefogyott, tompára
gyógyszerezett, kikötözött férfi nyomtalanul eltűnt a pszichiátriáról. Családja azóta
is keresi.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) több mint 20 éve foglalkozik az ilyen ügyek feltárásával és az
áldozatok segítésével, egy nemzetközi
szervezet hazai csoportjaként. Ingyenes
jogsegélyszolgálatát az elmúlt két évtizedben több ezren keresték meg sérelmekkel.
Az alapítvány munkájának eredményeképpen ma már szokványos, hogy a hivatalos szervek megbüntetik vagy elmarasztalják a visszaélést vagy bűncselekményt
elkövető pszichiátert vagy intézetet.
Ha családtagja, ismerőse emberi
jogait megsértették a pszichiátrián,
felveheti a kapcsolatot az alapítvánnyal a
következő elérhetőségeken:
Telefon:
06 (1) 342-6355 vagy
06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tavaszi hírei
2018 márciusában Pádár Lászlóné polgármester asszony és városunk vezetősége
ismét támogatta a helyben tanuló általános
iskolás gyermekeket, akik félévkor jól vagy
kiválóan megfelelt értékelést kaptak, illetve
a tanulmányi átlaguk elérte a 4,5-t. Kovács
Sándor úr, a Megyei Közgyűlés Elnöke is
köszöntötte a diákokat és reményét fejezte
ki, hogy ezt a jó eredményt továbbra is
igyekeznek megtartani.
Iskolánk legjobb tanulói:
1. osztályosok:
Horváth Benjamin Attila, Kerék László,
Sajtos Zsombor Imre, Sánta Bence, Varga
Ferenc, Hangyási Botond, Penti Lajos
Bucsi Krisztina, Jónás Gyula, Ladányi
Jázmin, Lakatos Natália Erzsébet, Zabolai
Milán Tamás, Adamecz Árpád, Fehér
Sándor Levente, Horváth Zoltán Valter,
Szilágyi János Rómeó
2. osztályosok:
Bende Henrietta, Lólé Dorina, Rostás
Gábor, Banya Rikárdó Milán, Maróti Milán
Imre, Mészáros Adorján, Nagy Jázmin
3. osztályosok:
Baktai Orsolya Ilona, Nagy Milán,
Szabó Lili Hanna, Szekeres Anna
Jelen Jázmin Tamara, Farkas Róbert,
Kovács Adrián, Kovács Tamara, Kristóf
Kálmán, Ratkai Nóra
4. osztályosok:
Lakatos Mercédesz, Szőke Jázmin
Julianna
Gaszparjan Ruben Bálint, Ratkai Rita,
Adamecz Anna Janka, Erdei Éva, Rabi
Fanni Katalin, Ulveczki Tamás
5. osztályosok:
Farkas Gréta, Pádár Szonja, Andrási

Szabolcs, Demeter Mira, Hangyási Tamás,
Kovács Melinda, Pádár Zsombor, Szűcs
Roland
6. osztályosok:
Andrási Panna, Ábrahám Sára, Horváth
Boglárka
7. osztályosok:
Dombi Benjámin
8. osztályosok:
Andrási Orsolya, Csató Petra, Farkas
Réka, Kovács Noémi, Kugler Tamás,
Ratkai Réka, Szpisják Fanni, Andrási
Ferenc, Bordás Balázs, Kiss Boglárka,
Kota Tímea,
Hudu Dániel Attila, Penti József
Nikolász
Versenyeredményeink:
Országos helyesírási verseny megyei
forduló 2. hely: Pádár Szonja 5.a (felkészítő
nevelő: Oros-Rázsó Katalin)
Országos angol nyelvi verseny megyei
forduló 5. hely: Kugler Tamás 8.c
(felkészítő nevelő: Fontos Viktória)
Diákolimpia karate 3. hely: Gaszparjan
Ruben Bálint 4.b (felkészítő: Raczkó
György, edző)
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
területi forduló 1. hely: Dombi Benjámin,
Horváth Dávid, Kiss Bence, Lajkó Norbert,
Sajtos Richárd 7.a (felkészítő nevelők:
Barabás Miklósné és Dömök-Széll Márta)
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő
nevelőknek!
A leendő elsősök játék, sport, angol és
kézműves iskolanyitogató foglalkozásokon

ismerkedtek iskolánkkal és a tanító
nénikkel.
Hetedikeseink készültek a március 15-i
városi ünnepségre. Barabás Miklósné
tanárnő segítségével fiatalos műsorral,
méltó módon emlékeztünk meg nemzeti
ünnepünkről.
Márciusban eljutottak tanítványaink a
„Testünk a csoda” c. interaktív kiállításra, ír
koncertre, játszottak az informatika
teremben,
készültek
rajzpályázatra,
kézműveskedtek, a diákönkormányzat által
szervezett sorversenyen mérhették össze
ügyességüket és lelkesen szerepeltek a
városi tojásfa állítás rendezvényen.
A 3.a osztály tanulói nőnap alkalmából
műsorral és ajándékkal kedveskedtek
egyházközségünk hölgy tagjainak. A
pályaorientációs
napon
különböző
foglalkozásokkal ismerkedtek diákjaink.
Köszönjük Szűcs Anitának, hogy a felsős
lányokat beavatta a kozmetikus szakma
rejtelmeibe. A hetedikeseknek Bodor
Tamás, a Települési Értéktár Bizottság
elnöke mutatta be városunk értékeit. A
felsősök az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc
emlékére
rendezett
vetélkedőn mérhették össze tudásukat.
Nyolcadikosaink passiójátékot adtak elő a
virág-vasárnapi szentmisén, a húsvétot
megelőző lelki napon pedig a nagykörűi
iskola kórusa lépett fel. A csengő
énekhangokat, a színvonalas előadást a
közönség lelkes tapssal fogadta.
Nagyné Lenge Margit

Iskolánk alsó tagozatának
legjobb tanulói

(Fotók iskolánk honlapján: kendereskatisk.hu és facebook oldalán: face-book.com/kendereskatisk)
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TÁBOrI ELŐZETES
Kedves érdeklődő Gyerekek, Szülők!
A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző
Egyesület a tavalyihoz hasonlóan, az idén is
szervez NÉPTÁNC TÁBOrT.
A tábor időpontja: 2018.07.02.-07.06.
Helyszín: az Egyesület Székháza
A tábor díja: 7000.- Ft/ gyermek
Szeretettel várunk mindenkit!

részletek a Kenderesi Krónika májusi
számában!

rENdŐrSÉGI HÍrEK
„A polgárok vagyonvédelmét elősegítő bűnmegelőzési
program" végrehajtásáról szóló feladattervben foglaltak
megvalósítása érdekében, elkészült a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács (a továbbiakban: NBT) által legyártott és a tulajdonát
képező médiatartalom ("kisfilm" betöréses lopások megelőzésére
- Hajós András előadásában).
A rendőrség a betörésés lopások megelőzése érdekében
gondoskodik a kisfilm, illetve az NBT által kidolgozott
"Házőrző" elnevezésű ingyenes mobil applikáció széles körű
propagálásáról, mely utóbbi segítségével az érdeklődők
tesztelhetik otthonuk biztonságát, valamint játékos módon
juthatnak vagyonvédelmi tanácsokhoz.
A "Házőrző" alkalmazás android és IOS rendszerű készülékek
(telefonok/táblagépek) számára ingyenesen letölthető a Google
Play és App Store áruházakból.
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.attrecto.nbt
IOS:
https://itunes.apple.com/dm/app/hazorzo/id1172215929?mt=8
A "HázŐrző a betörő szving" című bűnmegelőzési kisfilm az
alábbi link-en is elérhető.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IvuegggFCAw
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Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy elindult a 2018. évi egységes kérelmek beadásának időszaka.
A szankciómentes benyújtás határideje 2018. május 15.
Kérem azokat a gazdálkodókat, akik a kérelem beadásához igénybe kívánják venni segítségemet, szíveskedjenek
magukkal hozni a MÁK (korábban MVH) jelszavukat, és ha lehetséges, a jogszerű földhasználatot igazoló
dokumentumukat is, így például a földhasználati vagy tulajdoni lapot (a helyrajzi számok pontos beazonosítása miatt)!
Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek is igényeljenek jelszót, ha nem rendelkeznek vele, mert
az idei évtől a falugazdászok kizárólag kamarai meghatalmazással tudják kérelmeiket az elektronikus felületen
benyújtani! Amennyiben nincs meg a korábbi jelszavuk, új jelszó igényléséhez biztosítani tudunk jelszóigénylő
formanyomtatványt, melyet a megyei kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya részére kell
eljuttatni.
Azoknak a gazdálkodóknak, akik tavaly a közreműködésemmel adták be kérelmüket, nem kell a jelszavukat
magukkal hozniuk, mert a korábbi meghatalmazás továbbra is érvényes.
A hosszas várakozás elkerülése érdekében kérem az ajtón lévő táblázatra iratkozzanak fel, vagy telefonon kérhetnek
időpontot!
Bánhalmán az egységes kérelmek beadásának időszakában nincs ügyfélfogadás, mivel az internet-lefedettség nem
megfelelő, ezért Kenderesen lehetséges a támogatási kérelem benyújtása.
Az állatalapú támogatásokat – az anyajuh-támogatás kivételével – az egységes kérelmen belül elektronikusan
kell igényelni. Az idei évtől az állatorvosi igazolásokat nem kell a kérelemhez elektronikusan csatolni. Az állatalapú
támogatások esetén az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) bejegyzett állatok tartója jogosult
a kérelem benyújtására, ezen túl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeknek is.
Kérelmében csak azon egyedeket tüntesse fel, melyek megfelelnek a rendeletekben rögzített feltételeknek és amelyekre
támogatást kíván igényelni! Fontos, hogy az állatokkal kapcsolatos paramétereket az ENAR-ban lévő adatokkal
egyeztetni szükséges.
KÉrEM, HOGy MINdEN ŐSTErMELŐI IGAZOLVÁNNyAL rENdELKEZŐ GAZdÁLKOdó AZ
ÜGyINTÉZÉSHEZ HOZZA MAGÁVAL IGAZOLVÁNyÁT (az új őstermelői kártyát)!
Ügyfélfogadási napok KENdErESEN a művelődési házban:
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Ternovánné Kun Erzsébet
falugazdász

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
06 70 505 02 85

Bánhalmán jelenleg
is működő élelmiszer
bolt hosszú távra

KIAdó.
Érd.: 06-20/487-8542
(Fizetett hirdetés)

Temetői felhívás!
Tisztelt lakosság!
Kérünk minden kedves hozzátartozót, hogy szeretteik
sírjait, sírköveit ellenőrízzék. Amennyiben a sírkövek
meglazultak, megrongálódtak, azok javíttatásáról
gondoskodjanak, a balesetek elkerülése érdekében.
Köszönettel, a helyi egyházak képviselői

10. oldal

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

2018. április

Belépőjegyek csak és kizárólag elővételben az óvodában kaphatók!
A jegyeket korlátozott számban lehet megvásárolni (a Művelődési Ház befogadóképessége miatt).

2018. április

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

11. oldal

óVOdAHÍVOGATó alkalmak lesznek!
2018. május 2-án és 3-án délelőtt 10.30-tól 11.30-ig és 15.00-tól 16.00-ig.
Szeretettel várjuk a leendő óvodás korú gyermekeket és szüleiket óvodai életünkbe való
betekintésre. Egyúttal az érdeklődők választ kaphatnak kérdéseikre is!
Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető

KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA

12. oldal

2018. április

Felvidéki kirándulás

IGÉNyFELMÉrÉS!

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház által 2018. május 22re (kedd) szervezett felvidéki kirándulás útiköltségének
(8000 Ft/fő) befizetési helye és határideje: művelődési
ház 2018. május 10. (csütörtök).
Az ár kizárólag az útiköltséget tartalmazza, a belépődíjak
külön fizetendőek. (Ft-ban és Euróban)

A művelődési ház igényfelmérést végez
az alábbi kirándulás megszervezése előtt:

Indulás: 2018. május 22. 6 óra művelődési ház Kenderes
Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
szükséges!
Program: Boldogkőváralja Boldogkő várának megtekintése
Károlyfalva tengerszem és magángyűjtemény megtekintése
(vadászati és porcelán)
Tolcsva pincelátogatás és tokaji bor kóstolása
Kassa városnézés, Rákóczi múzeum, Szent Erzsébet
Székesegyház, Orsó tér. Séta, fagyizás, vásárlási lehetőség.

SZÍNHÁZ
A szolnoki Szigligeti Színházba szóló, Pécsi Sándor
bérlettel rendelkezők következő előadása:

2018. május 2. (szerda)
Huszka Jenő – Martos Ferenc:

Lili bárónő – operett három felvonásban –
A volt festékbolttulajdonos, Malomszögi báró fejébe veszi,
hogy Lili nevű lányát egy született arisztokratához adja
feleségül. Erre a célra ifjabb Illésházy László grófot szemeli
ki. Nincs más teendő, mint elintézni, hogy a fiatalok
megismerkedjenek és megszeressék egymást. Lili azonban
megmakacsolja magát és kézzel-lábbal tiltakozik ez ellen…
Indulás:
Kenderesről:
Bánhalmáról:
Útiköltség:

17.45-kor a művelődési háztól
18.00-kor
1.200 Ft/fő

Az utazás várható időpontja: 2018. nyár vagy kora ősz
A kirándulás csak kellő számú jelentkezés esetén valósul meg.

Lengyelország – Zakopane – Krakkó
(4 nap/3 éj)
Program:
1. nap: Indulás Kenderesről a reggeli órákban. Szlovákiában
Kassa város érintésével a Szepesi várat látogatjuk meg. A Magas
– Tátra hegyvonulatain átkelve érkezünk Zakopanéba, ahol
rövid sétát teszünk a gyönyörű, színes forgatagáról ismert
sétálóutcában, majd az esti órákban érünk a szálláshelyünkre,
ahol vacsorával várnak bennünket.
2. nap: Ezen a napon Krakkóba utazunk, ahol megtekintjük a
város nevezetességeit, az óváros szépségeit: Wawel-várát, a
Flórián-kaput, a Visztula folyó kanyarulatát, illetve az európai
hírű főteret, ahol többek között a Mária templom és a
Posztócsarnok is áll. Az esti órákban térünk vissza a szállásra.
3. nap: A reggeli órákban utazás Dunajecbe, ahol 18 kilométer
hosszan ereszkedünk le
festői környezetben tutajjal, majd
visszatérünk Zakopane-ba, ahol a híres, nagy szabad piacra
látogatunk. Innen nyílik lehetőség Gubalówka-val felmenni a
környező hegyekbe, és onnan csodálni a Magas – Tátra
gyönyörű panorámáját. Szállásunkra visszatérve vacsorával
várnak bennünket.
4. nap: Friss kávé és bőséges reggeli után Szlovákiába utazunk,
ahol az Árva – várát látogatjuk meg. Tovább utazva
Besztercebánya híres főterén tartunk egy kis fagyi szünetet,
majd az esti órákban érkezünk vissza Kenderesre.
Az utazás programja módosulhat az auschwitzi koncentrációs
tábor és a wieliczkai sóbánya megtekintésével a csoport igénye
szerint.
Utazás: 8+1 személyes, kényelmes, klímás mikrobusszal.
Szállás: magánpanzióban, félpanziós ellátással
A szállás megtekinthető: www.murzasichle.w.interia.pl
Az utazás ára: 52000Ft/fő+ Tutajozás ára(4500Ft)+Belépők.
részvételi szándékukat kérem jelezzék
2018. május 31-ig a művelődési házban!
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