
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 22-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. 
– 
 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
vezetıje, Bakos László közbeszerzési szakértı, Turi János, a Polgármesteri Hivatal vezetı 
fıtanácsosa, Orosz Mihály aljegyzı, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 5 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, egy fı késıbbre jelezte érkezését. Javasolta a 
meghívón kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetıen van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 152/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 22-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
Elıterjesztés „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése- az Apáczai Csere 
János Általános Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
 
A napirendhez szóbeli kiegészítést tett Bakos László. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a hatályos közbeszerzési törvény értelmében a nettó 15 millió Ft-ot 
meghaladó beruházások kapcsán ún. általános egyszerő közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
melynek egyik speciális fajtája az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított 
közbeszerzési eljárás, melyben-  a Kbt. szerint a -  Képviselı-testület által kiválasztott-
legalább három ajánlattevı részére közvetlenül kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás. A 
Képviselı-testület feladata az ajánlattételi felhívás elfogadása, melynek legfontosabb és 
lényeges részeit szeretné  ismertetni. Az ajánlattételi felhívás megküldése a holnapi napon 
történik, melyet követıen az ajánlattétel határideje október 10. napja, a szerzıdéskötés 
tervezett idıpontja október 28-a.  Az ajánlattételi felhívás vonatkozásában legfontosabb az 
alkalmassági feltételek meghatározása. A jogi alkalmassági feltételeket egyértelmően 
szabályozza a Kbt. Gazdasági alkalmasság tekintetében két részre bonthatóak a meghatározott 
minimumkövetelmények. Mőszaki, szakmai alkalmasság tekintetében szintén hasonló jellegő 
elvárások vannak meghatározva. Pénzügyi alkalmassági feltételek kapcsán, illetve 
finanszírozási feltételek vonatkozásában a támogatási szerzıdéskötést  követıen azonnal 
pénzt utal a BM az önkormányzat részére, ezért három db részszámla és egy db végszámla 
benyújtására adnának lehetıséget. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségeket, késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, valamint jótállást.  A 
bírálati szempontok meghatározásánál nem egyszerő árversenyt szerettek volna, hanem a 
nettó ajánlati ár, teljesítési határidı, illetve vállalt többletjótállás figyelembevételével dönteni 
az ajánlatokról. Az ajánlattételi felhívás a Képviselı-testület tagjainak rendelkezésére áll, a 
felmerült kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Dr Barta Zsuzsanna  14 óra 30 perckor megérkezett, így a jelenlévı képviselık száma 6 
fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: elhangzott, hogy a bírálatnál nem elsıdleges szempont a 
legalacsonyabb ajánlati ár, amelyet ı is helyesnek tart.  Jegyzı úrtól kérdezi, hogy az 
elıterjesztés törvényes-e, továbbá a helyi vállalkozók bevonására van-e lehetıség? 
 
BAKOS LÁSZLÓ: vannak kimondottan olyan speciális pályázatok, ahol a helyi munkaerı 
foglalkoztatására van lehetıség, ezt azonban nem javasolja bírálati szempontként 
meghatározni, mert az diszkriminatívnak tőnik. Javasolta a meghívottak körét úgy 
meghatározni, hogy a helyi vállalkozók jussanak lehetıséghez. 
Az összességében legelınyösebb ajánlatot kell elfogadniuk. Súlyszámokkal értékelik az 
ajánlatokat. A bírálati pontozás kapcsán az ajánlati árat, a teljesítési határidıt, a vállalt 
többletjótállást értékelik.  
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 153/ 2011. (IX.22.) Kt. számú határozata  
„az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése- az Apáczai Csere János Általános 
Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és döntött 
arról, hogy a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Errıl értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Bakos László szakértı, 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 154/ 2011. (IX.22.) Kt. számú határozata  
„az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése- az Apáczai Csere János Általános 
Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevık kiválasztásáról 
 
 A Képviselı-testület az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevıknek küldi meg:  
 

- Név: HFJ Mérnöki Iroda Kft.  
Székhely: 5000 Szolnok, Vak Bottyán út 13.  
Telephely: 5331 Kenderes, Felsıföldi út 44. 
 

- Név: Global-Home Trade Kft. 
Cím: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 138.  
 

- Név: Kunhegyesi Építı Kft.  
Cím: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 

Errıl értesül:   
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Bakos László szakértı, 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı írásban jelezte, 
hogy a közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának kijelölt tagjának választotta a Képviselı-
testület legutóbbi ülésén. A megkeresni kívánt ajánlattevık felmérésekor felmerült a HFJ 
Mérnöki Iroda Kft neve is. Az ı esetében a Kbt. 10 §-a szerint összeférhetetlenség áll fenn a 
HFJ Mérnöki Iroda Kft-vel, mivel ezen céggel munkaviszonyban áll a testvére. A fenti ok 
miatt a közbeszerzési eljárásból való kizárását kezdeményezte, amennyiben a Képviselı-
testület ajánlattételre hívja fel a HFJ Mérnöki Iroda Kft-t. Kijelentette, hogy az eljárásban már 
az összeférhetetlenség kimondásáig sem vesz részt. Javasolta a közbeszerzési eljárásból való 
kezdeményezés elfogadását, valamint új tag megválasztását a bizottságba. A bírálóbizottság 
tagjának Kerekes Sándort javasolta megválasztani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 155/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
„Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése – az Apáczai Csere János Általános 
Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban Koncz 
Éva összeférhetetlenségének megállapításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete „az iskolai és utánpótlás sport 
 infrastruktúra-fejlesztése – az Apáczai Csere János Általános Iskola tornatermének 
 felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban- figyelemmel a  
 közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. §-ra - megállapítja Koncz Éva 
 bírálóbizottsági tag összeférhetetlenségét, ezzel egyidıben a közbeszerzési  eljárásból 
 kizárja. 
 A Képviselı-testület a bírálóbizottság tagjának Kerekes Sándor vezetı fıtanácsost  
 választja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
           3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
                      4./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
                      5./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
                      6./ Fodor Imre fıtanácsos, Helyben 
                      7./ Kerekes Sándor vezetı fıtanácsos, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pedagógiai 
Programjának jóváhagyásáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pardi Sándor. 
 
PARDI SÁNDOR: azért kezdeményezte az iskola a Pedagógiai Program módosítását, mert az 
iskola bıvíteni szeretné szakmai kínálatát.  Mivel modul rendszerő képzés folyik, úgy 
próbálták összeválogatni a szakmákat, hogy azok egy osztályban is indíthatók legyenek. Az 
elméleti képzést az iskolában végeznék, a gyakorlati képzés – az Iparkamarával történt 
egyeztetés alapján – külsı gyakorlati helyeken történne. A zöldség-gyümölcs eladó, az 
élelmiszer-és vegyi áru eladó, valamint a panziós vendéglátó képzésekkel szeretnék bıvíteni a 
kínálatot. A vendéglátó eladó, Falusi vendéglátó szakmákban is szeretnének beiskolázni és 
osztályt indítani, amennyiben kellı számú jelentkezı lesz, ezek azonban az alapító okiratban 
már korábban is szerepeltek. A további szakmák indítását a 2012-2013-as tanévtıl tervezik. A 
Pedagógiai Program mellékletét képezi az iskola Házirendje, amelyet szintén módosítottak. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy a pedagógiai programot az elhangzottak szerint módosítsa. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA érdeklıdött, hogy végzett-e az intézmény arra vonatkozó számításokat, 
mekkora létszámnál „éri meg” az új képzési formák elindítása? 
 
PARDI SÁNDOR: nem végeztek ilyen irányú számításokat, de abból indultak ki, ha az 
eredeti képzéseket tartják meg, csak az eredeti normatívát kapják meg. A gyakorlati 
képzéseket külsı gyakorlati helyeken kívánják megoldani, amely külön beruházást nem 
igényel. Kollegái képesítése megfelelı az új szakok indításához. 
 
BÍRÓ CSABA: a középiskola mőködtetése nem kötelezı önkormányzati feladat. Az új 
szakok indításához az önkormányzat többletforrást biztosítani nem tud. Az intézmény készül-
e arra, hogy csak a normatívából oldja meg a feladatot? 
 
PARDI SÁNDOR azt gondolja, hogy azért kell ilyen irányba mozdulni, hogy lehetıség 
szerint a normatívából és saját bevételeikbıl tartsák fenn magukat. Úgy látja, ha saját 
bevételeiket és a normatívát megkapják, hosszú távon nem lehet probléma. Próbálnak arra 
berendezkedni, hogy a normatívából fenn tudják tartani magukat. 
 
BÍRÓ CSABA: az intézmény a normatívából tudja biztosítani az új képzéseket, vagy a  
gazdálkodási tevékenységbıl származó bevételeket is bevonnák ehhez a feladathoz? 
 
PARDI SÁNDOR: bevonnák a jelenlegi gazdálkodási bevételeket is. A képzéseket csak kellı 
számú jelentkezı esetén indítják. Amennyiben úgy látják, hogy nem gazdaságos a beindítás, 
 



- 6 – 
 
 

 természetesen nem fogják indítani a szakokat. 20 fı alatt semmiképpen nem szabad indítani a 
képzéseket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szükségesnek látja a gazdasági számítások elvégzését, a jelentkezési 
idıszak kezdetére. Az oktatási rendszer jelenlegi helyzete miatt a fenntartó elgondolása is elég 
képlékeny az intézménnyel kapcsolatban. Pontos számítások birtokában sokkal könnyebben 
fog majd dönteni a fenntartó a jövıt illetıen. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a mai napon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
bizottsági ülésén vett részt, ahol szintén két oktatási intézmény kért a fenntartótól 
hozzájárulást új szakok indításához. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: hozzáfőzte, hogy csak olyan szakmákat szeretnének indítani, 
amelyekhez megvannak a megfelelı szakemberek az iskolában. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szülık részérıl volt-e érdeklıdés a tervezett szakmákról? 
 
PARDI SÁNDOR: a gyerekek körében tájékozódott, és úgy tőnik, hogy van igény ezekre a 
szakmákra. Hozzátette, hogy a szakács és pincér szakma néhány éven belül telítıdni fog, ezért 
is látják úgy, hogy lépniük kell más irányba.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az elıterjesztésnek megfelelıen és az igazgató úr által 
elmondottak figyelembevételével fogadja el a Képviselı-testület a Pedagógiai Program 
módosítását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 156/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pedagógiai Programját, 
 melyet a jegyzıkönyv melléklete szerint jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Pardi Sándor intézményvezetı, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l.   
 
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 
 
Elıterjesztés a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapító 
okiratának hatályon kívül helyezése, valamint a Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 157/2011.(IX.22.Kt. számú  határozat  
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapító okiratának hatályon 
kívül helyezése  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiak szerint dönt: 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi  
• a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 

alapításáról szóló 78/2009.(IV.8.) Kt. számú határozat mellékletét képezı 
Alapító Okiratot és 

• a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapító 
okiratának módosításáról és kiegészítésérıl szóló 166/2009.(VI.29.) Kt. 
számu. határozatát. 

 
Err ıl értesülnek: 
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyükön  
2. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 158/2011. (IX.  22.) Kt. számú határozata  
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. § (1) bekezdésében 
foglaltakra az alábbiak szerint dönt:  
 

  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Karcag-Kenderes 
(Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás 
módosítását a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben. 

 
 
Err ıl értesülnek: 
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyükön  
2. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
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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 
 
 
Elıterjesztés „Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” saját forrásának 
kiegészítése érdekében benyújtandó EU Önerı Alap pályázatról 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a jelenlegi szabályozás szerint 70 %-os támogatásban részesülhetnek 
az igénylık az önerı alapból.  Október 1-tıl  változni fog a jogszabály, és valószínő, hogy ez 
a  pályázat bekerül a 100 %-os támogatottsági körbe. A Társulási Tanács ülésén elıször olyan 
álláspont alakult ki, hogy várják meg a jogszabályváltozást, utána azonban arra a véleményre 
jutottak, hogy beadják a pályázatot, ugyanakkor miniszter úrhoz kérelemmel fordulnak, hogy 
képviselje azt az álláspontot, hogy a kiegészítést megkaphassák az újonnan kiírandó 
pályázatból is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes  Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának 159/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
„Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” saját forrásának kiegészítése 
érdekében benyújtandó EU Önerı Alap pályázatról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás az ivóvíz minıségének 

javítása érdekében elnyert KEOP-1-3-0/2F/09-2010-0034 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges saját forrás részbeni kiváltására támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok 
és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérıl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet 
alapján. 

 
2. A tervezett fejlesztés megnevezése: „Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” 
 
3. A projekt összköltsége:  nettó 602.764.286.- Ft 
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4/ A projekt pénzügyi ütemezése: 
Adatok Ft-ban 

Megnevezés (%) 2011. év 2012. év 2013. év Összesen 
Támogatás 
összege 

81,548437 1.491.683.- 230.281.601.- 259.771.573.- 491.544.857.- 

Saját forrás 
összege 

18,451563 337.514.- 52.104.682.- 58.777.233.- 111.219.429.- 

- Karcag Város 
Önkormányzat 
által fedezett 
saját forrás 

62,544048846 211.095.- 32.588.378.- 36.761.661.- 69.561.134.- 

      = saját 
forrás 

30 63.328.- 9.776.513.- 11.028.499.- 20.868.340.- 

      = EU 
Önerı Alap 
támogatás 

70 147.767.- 22.811.865.- 25.733.162.- 48.692.794.- 

- Kenderes 
Város 
Önkormányzata 
által fedezett 
saját forrás 

37,455951154 126.419.- 19.516.304.- 22.015.572.- 41.658.295.- 

      = saját 
forrás (hitel) 

30 37.925.- 5.854.891.- 6.604.672.- 12.497.488.- 

      = EU 
Önerı Alap 
támogatás 

70 88.494.- 13.661.413.- 15.410.900.- 29.160.807.- 

Beruházás 
összköltsége 

100 1.829.197.- 282.386.283.- 318.548.806.- 602.764.286.- 

 
 

5./ A projekt megvalósításához a 4. pontban részletezett saját forrás összegét Kenderes Város 
Önkormányzata a 2011-2012-2013. években hitelfelvételbıl biztosítja. 

 
 
Errıl értesülnek: 

1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyükön  
2. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
3. Magyar Államkincstár megyei Igazgatósága (pályázatban) 

 
  
5. 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 
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a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Tiszabı község polgármesterének levelét, amelyben arról 
értesítette az önkormányzatot, hogy Tiszabı Önkormányzata körjegyzıséghez való 
csatlakozásról, körjegyzıség létrehozásáról határozott, és arra kéri a Képviselı-testületet, 
hogy a településhez való csatlakozás szándékukat tárgyalja meg és döntsön a kérdésben.  
Egyben arra kérte polgármester úr, hogy a téma tárgyalása kapcsán biztosítson személyes 
egyeztetésre lehetıséget, hogy csatlakozási szándékukról, a csatlakozás körülményeirıl, 
lehetıségeirıl tárgyalni tudjanak. 
Információja szerint ezzel a kéréssel a tiszabıi önkormányzat megkereste Fegyvernek, 
Kunhegyes, valamint Kisújszállás önkormányzatát is. Kérte a Képviselı-testület véleményét a 
körjegyzıséghez történı csatlakozásról. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben egységes a Képviselı-
testület véleménye, vagyis Tiszabı község önkormányzatával nem kívánnak csatlakozni 
körjegyzıséghez.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 160/2011.(VIII.22.) Kt. számú határozata 
Tiszabı község Önkormányzatának kezdeményezésérıl körjegyzıség létrehozására 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Tiszabı község Önkormányzatának kezdeményezését körjegyzıség 
 létrehozásáról. 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy nem kíván 
 csatlakozni körjegyzıséghez,  illetve nem kíván létrehozni körjegyzıséget. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Tiszabı község Önkormányzata Tiszabı, Fı utca 47. 5232 
 
 
b.) 
 
Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
csatlakozásról 2012. évre 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 161/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
2012. évre 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
 önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló, 
 egyetemi és fıiskolai hallgatók, továbbá felsıoktatási intézménybe jelentkezni 
 kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási 
 Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2012. évre. 
 
 A kiírás határideje: 2011. október 1. 
 Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Errıl: 1./ OKM Támogatáskezelı Igazgatósága, 1244 Budapest Pf. 920 
                      2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok 
                           Kossuth L. út 2. 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Törıcsik Zsolt Kenderes, Jókai út 11. szám alatti lakos bejelentette, 
hogy az általa alapítandó gazdasági társaság Kenderesen pálinkafızıt szándékozik létesíteni a 
város gazdasági területén. A vállalkozást Kenderes belterületén lévı 1035, 1036 és 1037 hrsz 
alatt nyilvántartott ingatlanokon szeretné megvalósítani, amelyhez vásárlási szándékot 
terjesztett elı fenti ingatlanok megvásárlásához. A megalapítandó gazdasági társaság, 
tisztelegve Horthy Miklós emléke elıtt, a leszármazók hozzájárulásával, az önkormányzattal 
együttmőködve vitéz Nagybányai Horthy Miklós nevével fémjelzett pálinkát kíván elıállítani 
a helyben termett gyümölcs felhasználásával. Ezzel kapcsolatban felvette a kapcsolatot a 
Horthy családdal, belegyezésüket kérve a név használatához. A gazdasági társaság a 
felépítendı pálinkafızıben helybeli munkaerıt kíván foglalkoztatni. Információi szerint közel 
100 millió Ft-os beruházásról van szó, egyfajta látvány pálinkafızı épülne, amely turisztikai 
látványosság is lenne. Személy szerint örült a kezdeményezésnek, mivel a közelmúltban 
tárgyaltak a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársával, aki felhívta a figyelmet a fiatalok 
pályázati lehetıségeire. Arra vonatkozóan kér véleményeket, hogy támogatja-e a Képviselı-
testület, hogy mint új induló kenderesi vállalkozónak kedvezményesen biztosítsák a területet 
munkahelyteremtés céljából. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: megerısítette, hogy nem családi vállalkozásban végzik majd a 
tevékenységet, hanem munkahelyeket is teremtene a beruházás.  Késıbbi terveikben a 
vendéglátás beindítása is szerepel, amely akár a Horthy túrába is bekapcsolható lehet.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT érdeklıdött, hogy a területrendezési elképzelésekhez 
illeszkedik-e a beruházás? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: elızetesen egyeztették a Rendezési Terv elıírásaival, amellyel 
egyezik. 
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DR BARTA ZSUZSANNA: arról érdeklıdött, hogy pályázati lehetıség van-e a beruházás 
megvalósítására? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, van pályázati lehetıség. Jövıre szeretnék indítani a beruházást. 
A vállalkozók céltudatosan készülnek a megvalósításra, külföldön és belföldön egyaránt 
néztek meg hasonló beruházásokat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ mindenképpen támogatandónak tartja az elképzelést, a megfelelı 
garanciák kikötése mellett. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a garanciákat az adás-vételi szerzıdésben kell rögzíteni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  azt kéri képviselı-társaitól, hogy ne ragadjanak le az esetleges haszon 
mellett, hanem próbáljanak következetesek lenni, annál is inkább, mert a tervezett beruházás 
nagyon sokrétő, sok embert érint, és azt gondolja, hogy a Képviselı-testületnek is a jövıt kell 
építeni.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 162/2011.(IX.22.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képezı, 1035 hrsz-ú, 828 m2 nagyságú ingatlan értékesítésének 
szándékáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta  
 Törıcsik Zsolt Kenderes, Jókai út 11. szám alatti lakos által elıterjesztett 
            szándéknyilatkozatot, amelyben az általa alapítandó gazdasági társaság 
            pálinkafızıt szeretne létesíteni  Kenderes belterületén, az 1035, 1036 és 
 1037 hrsz-ú ingatlanokon. Az ingatlanok közül az 1035 hrsz-ú ingatlan  
 az önkormányzat tulajdonát képezi, a másik két ingatlan magántulajdonban van. 
            A Képviselı-testület  kifejezte azon szándékát, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonát 
 képezı 1035 hrsz-ú,  828 m2 nagyságú ingatlant a beruházás megvalósítása érdekében. 
 Az ingatlan értékesítésérıl a Képviselı-testület következı ülésén dönt. 
 
 Errıl: 1./ Törıcsik Zsolt 5331. Kenderes, Jókai út 11. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a közelmúltban tárgyalást 
folytattak a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további 
mőködésérıl. A Kistérségi Társulásnak adatokat szolgáltattak, amely alapján megállapítható, 
hogy az intézmény mőködésének átadása nem kedvezı, mivel a normatíván felüli további 
pénzösszeget kell biztosítani a feladatok ellátásához. A társulásban ellátottak száma is 
csökken, mivel a szeretetszolgálat ingyenesen biztosítja a szolgáltatást. A Baptista 
szeretszolgálat régiós szintre szervezi a feladat ellátását,  ezért úgy látják, hogy amennyiben a 
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 meghatározott feltételekkel fogják  mőködtetni az intézményt, akkor az átadásnak nem lesz 
akadálya.  A megállapodásban garanciákat kell kikötni a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról, 
valamint az összes feladat ellátásának átvételérıl. Az intézmény további mőködésérıl szóló 
elıterjesztés a következı testületi ülés napirendje lesz, amelyre szeretné a szeretetszolgálat 
vezetıjét is elhívni. Az intézmény további mőködésének lehetıségeirıl személyesen 
tájékoztatta az intézmény munkatársait is.  
Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet arról, hogy Turay Ferenc vállalkozó, aki vételi 
szándékot jelentett be a Bánhalmán lévı régi óvoda épületre, vállalkozás céljából, olyan 
információk birtokába jutott, hogy amely alapján arra az elhatározásra jutott, hogy a tervezett 
munkahelyteremtı beruházást  Kenderesen fogja megvalósítani. Ehhez Kenderesen fog egy 
magántulajdonban lévı földterületet megvásárolni. A mai napon tárgyaltak a térfigyelı 
kamerák kivitelezésérıl. Korábbi testületi ülésen adott arról tájékoztatást, hogy a Karcagi 
Kistérségi Társaság 1,5 millió Ft-ban részesíti az önkormányzatot, amelyet a térfigyelı 
kamerák beszerzésére szeretnének A tárgyalás során kirajzolódott, hogy ebben a 
konstrukcióban négy kamerahely kiépítésére lesz lehetıség, a megfelelı szerverrel. A 
kamerák a város központjába, a  József Attila út és a Vasút út keresztezıdésébe,  a József 
Attila út és Szövetkezeti út keresztezıdésébe, valamint a Turgonyi úton lesznek felállítva. 
Kérték a rendırség segítségét is a kamerák helyének meghatározásánál. A kamerák 
felszerelésének költsége 6 millió Ft + ÁFA. Ez a rendszer külön fog mőködni a Karcagi 
Kistérségi Rendszertıl. Ez azt jelenti, hogy a frekventált helyek be lesznek kamerázva. 
Tárgyalt helyi vállalkozóval is, aki azt vállalta, hogy október elsı hetében 100 ezer Ft-ot fog 
összegyőjteni a helyi vállalkozóktól, lakosoktól. A kivitelezıvel olyan megállapodás született, 
hogy jövı évtıl kezdik törleszteni a beruházás költségét. Ezen túlmenıen is minden 
lehetıséget megragadnak, ahhoz, hogy minél több kamera legyen felszerelve a városban. A 
napokban egyeztetett  ırsparancsnok úrral és rendırırs parancsnok úrral,  mivel az utóbbi 
idıben megint emelkedett a betöréses lopások száma. Arra kérte ıket, hogy sokkal 
szigorúbban, sokkal következetesebben – ha lehet-  sokkal rövidebb idı alatt intézkedjenek, 
mert az a tapasztalat, hogy egyre kevesebbet tartózkodnak a rendırök Kenderesen, egyre 
többször rendelik vissza ıket Kisújszállásra. A közeljövıben újból fel fogja venni a 
kapcsolatot a megyei rendırfıkapitány úrral és kérni fogja, hogy legalább két rendır 
folyamatosan legyen Kenderesen.   
 
DR GASZPARJAN KAREN kérte a képviselıket, és rajtuk keresztül a lakosságot, hogy 
aktívan vegyenek részt a figyelıszolgálatban és gyanús elemek esetén  azonnal értesítsék a 
helyi rendırırsöt, vagy a polgárırséget.  
 
PARDI SÁNDOR megköszönte a Polgárırség eddig végzett munkáját, amelyet az iskola 
gyümölcsösének ırzése érdekében végzett. Lehetıségeikhez mérten a Polgárırséget ık is 
támogatni fogják. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ bejelentette, hogy bekapcsolódott a polgárırség munkájába, 
vasárnap éjjel járırözött két polgárır társával. Erısen kifogásolhatónak tartja, hogy a 
rendıröknek biztosítottak lakást, és mégsem nem tartózkodnak a településen. Érdeklıdött 
továbbá, hogy a városnapi rendezvényhez megérkezett-e már a MOL által biztosított 300 ezer 
Ft. Javasolta, hogy az önkormányzat nevében köszönılevelet küldjenek a cégnek a 
támogatásért. 
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PÁDÁR  LÁSZLÓNÉ: a MOL-nak továbbították a kért adatokat, jelenleg még nem kapták 
meg a támogatást. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: jelezte, hogy a volt mőanyagüzem környéke, belsı udvara 
elhanyagolt, gondozatlan, továbbá kérte, - amennyiben lehetıség lenne rá – a jövıben a 
kutyaoltás ne egy helyen, hanem utcánként történjen, mivel  sok idıs ember nem tudta elvinni 
a kutyát oltani. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 25 perckor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 22-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 22-i 
ülése napirendjének elfogadásáról          152/2011. 
 
1./ „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése az  
     Apáczai Csere János Általános Iskola tornatermének felújítása” 
     tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi 
     felhívás elfogadásáról           153/2011. 
 
 
      „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése az  
     Apáczai Csere János Általános Iskola tornatermének felújítása” 
     tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattevık 
     kiválasztásáról            154/2011. 
    
 
    „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése az  
     Apáczai Csere János Általános Iskola tornatermének felújítása” 
     tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban Koncz Éva 
     összeférhetetlenségének megállapításáról        155/2011. 
 
2./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pedagógiai  
     Programjának jóváhagyásáról          156/2011. 
 
3./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
     alapító okiratának hatályon kívül helyezése        157/2011. 
 
     A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
     Társulási Megállapodásának módosítása         158/2011. 
 
4./ „Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” saját forrásának 
     kiegészítése érdekében benyújtandó EU Önerı Alap pályázatról     159/2011. 
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Napirend:                    Szám: 
 
 
5./ 
 
a.)  Tiszabı község Önkormányzatának kezdeményezésérıl 
      körjegyzıség létrehozására      160/2011. 
 
b.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
      pályázathoz való csatlakozásról 2012. évre    161/2011. 
 
c.) Az önkormányzat tulajdonát képezı, 1035 hrsz-ú, 
     828 m2 nagyságú ingatlan értékesítésének szándékáról   162/2011. 


