
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 14-én 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Király Lászlóné, Veresné Nagy 
Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Mikola Istvánné a 
Városi Könyvtár intézményvezetıje, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A testületi ülés összehívása telefonon történt a 
napirendek fontossága és sürgıssége miatt. Javasolta a TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-express” címő pályázaton 
való részvételrıl szóló elıterjesztés, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztés és Kenderes Város Önkormányzata részére tésztakészítı gép 
beszerzésére vonatkozó elıterjesztés megtárgyalását a képviselı-testületnek.  Kérte, akinek 
van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 32/2012.(III.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 14-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 . – 
 
 
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 a TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése - Tudásdepó-express” címő pályázaton való részvételrıl 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtására rendkívül rövid idı áll rendelkezésre. A pályázat 100 %-os 
támogatottságú, így önerıre ebben az esetben nincs szükség, ezért mindenképpen célszerőnek 
tartja a pályázati lehetıség kihasználását. 
 
OROSZ MIHÁLY tájékoztatásul elmondta, hogy a könyvtár számára a hét elején nyílt meg ez 
a TIOP pályázat. Ez a pályázati lehetıség úgynevezett „forrás-kimerüléses” pályázat, ezért 
csak a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tartják nyitva a pályázat benyújtásának a 
lehetıségét. A pályázat kedvezı elbírálásával a könyvtár számára informatikai eszközök 
beszerzésére nyílik lehetıség. A megpályázott összeg közel nyolc millió forint, amely 
számítástechnikai eszközök és a hozzá kapcsolódó szoftverek beszerzését, valamint egy 
kisebb belsı átalakítást foglal magában. A pályázati forrásból könyvtári számítógép, egy 
hordozható számítógép, 6 db olvasói számítógép, a fogyatékkal élık számára dokumentum 
kamera, vetítı vászon, nyomtató, multifunkciós berendezés, az ezekhez kapcsolódó 
szoftverek és integrált könyvtári szoftver beszerzését szeretnék megvalósítani.  A pályázat 
benyújtásához kéri a képviselı-testület támogatását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 33/2012.(III.14.) Kt. számú határozata 
a TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 
Tudásdepó-express” címő pályázaton való részvételrıl 
 
            Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program TIOP 1.2.3-11/1 kódszámú, Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-express” címő pályázaton való részvételrıl 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani. 
„Városi könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” címmel. 
A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén a teljes 
fejlesztési összeget a pályázati forrásból biztosítja. 
 
Pályázati támogatás (100 %)  7.993.131- 
Önerı (0%) 0- 
Összesen 7.993.131- 

             
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              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 
 
A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 34/2012.(III.14.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 223/2010.(XI.24.) Kt. számú határozatával 
elfogadott alapító okiratát 2012. március 14-i hatállyal a határozat 1. számú 
mellékletét képezı módosító okirat szerint módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
Határidı: 2012. március 14. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje Kenderes, Szent  
     István út 33. 

  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Liget út 6. 
 
  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 
 
Kenderes Város Önkormányzat tésztakészítı gép beszerzésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a képviselı-testület hozzájárulását kéri a tésztaüzem részére történı 
gépvásárlásához. A tésztakészítés során megállapítást nyert, hogy az eddig használt kézi 
tésztakészítı gépek nem alkalmasak nagy mennyiségő tészta elıállítására, ezért feltétlenül 
szükségesnek tartja egy nagyobb teljesítményő gép beszerzését. A tésztakészítı gép 
Németországból kerül beszerzésre.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a gép beszerzési áráról érdeklıdött. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a gép beszerzési ára a szállítási költséggel együtt 1.513.578,- 
Ft. A jövıben a nagyobb mennyiségő tészta elıállításához feltétlenül szükség lesz a szárító 
kapacitás bıvítésére is. Az ÁNTSZ elıírásainak megfelelı polcrendszer elkészítését tervezik. 
A tésztakészítı gép biztonságos üzemeltetéséhez szükséges még egy háromfázisú almérı 
felszereltetése a Somogyi B. úti ingatlannál. 
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CSATÁRI LAJOS nagyon örül annak, hogy a tésztakészítésnél a technológiai folyamatot is 
figyelembe vették. Minden technológiai folyamatban vizsgálni kell, hogy a részelemek 
megfelelnek-e a gyártási folyamatnak. Helytelen meghatározás esetén szőkkeresztmetszet 
vagy túltermelés alakulhat ki. Nagyon helyesnek és fontosnak tartja a technológiai szemlélető 
megközelítést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 35/2012.(III.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat tésztakészítı gép beszerzésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi és 
 hozzájárul Kenderes Város Önkormányzat részére tésztakészítı gép 
 és tartozékainak a beszerzéséhez 1.513.578,- Ft értékben. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy március 19-én tárgyalás folytatnak az 
almalé feldolgozó üzem befektetıivel. A megbeszélésen jelen lesz a befektetı jogi 
képviselıje is, és reményei szerint a szerzıdés jelentısebb pontjai rögzítésre kerülhetnek. A 
gyümölcsfeldolgozó és palackozó üzem dominikai és az Egyesült Államokban lévı piacokra 
szeretné szállítani a termékeket. A beruházás megvalósulása esetén 25 fı foglalkoztatására 
nyílna lehetıség. Az elızetes tárgyalás során a beruházáshoz szükséges földterület 
biztosításával kapcsolatban a hosszú távú bérleti szerzıdés, illetve a közös Kft. alakítása 
került szóba. Az új államháztartási törvény szerint az önkormányzat gazdasági társaságban 
csak úgy vehet részt, ha 51 %-ban tulajdonos, azaz többségi tulajdonnal rendelkezik. A 
befektetı feltétlenül számít a középiskolában megtermelt alma termésre még akkor is, ha az 
üzem addigra nem készül el. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a befektetıvel a hétfıi napon folytatják tovább a tárgyalást, 
melynek eredményeképpen remélhetıleg a testületi ülésen már konkrétumokról tudnak 
beszámolni. A tárgyaláson a belsı ellenır is részt vesz, a jogi képviselıvel pedig telefonon 
tartják a kapcsolatot. Tájékoztatásul elmondta, hogy a beruházás miatt és egyéb jogszabályi 
változások miatt szükség lesz a következı testületi ülésen az önkormányzat 
vagyonrendeletének a módosítására. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: örömmel töltötte el a munkába sietı asszonyok látványa, ıszintén 
bízik abban, hogy az Ábrahám Kft. foglalkoztatásukat hosszú távon biztosítani tudja. Egy 
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pozitív folyamat kezdetének tartja a tésztaüzem beindítását, remélhetıleg a mezıgazdasági 
termelés többi területén is sikerül megvalósítani a helyben elıállított termékek helyben 
történı feldolgozását és fogyasztását. Az almafeldolgozó üzem építésével kapcsolatban 
számára aggodalomra ad okot az a tény, hogy az üzem mőködéséhez szükséges alapanyag 
nem áll rendelkezésre. Véleménye szerint, az önkormányzatnak egy koncepciót kellene 
felállítania a 21 hektáros földterület optimális hasznosítására. A közös cég alapításával 
kapcsolatban vannak félelmei, a maga részérıl inkább a tartós bérletet támogatná. A felelıs 
döntés meghozatala elıtt mindenképpen ki kell kérni a jogi képviselı véleményét. Úgy 
gondolja, hogy célszerő lenne egy komoly ingatlanfejlesztı céggel felvenni a kapcsolatot.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzati földterületen a beruházónak az építkezés megkezdése 
elıtt ki kell építeni a leállósávot, melynek költsége közel ötven millió forint. Az 
önkormányzat a leállósáv építésének költségeihez nem tud hozzájárulni, amit közöltek is a 
beruházóval. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 13 óra 35 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2012. március 14-én 13 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.  
március 14-i ülése napirendjének elfogadásáról    32/2012. 
 

 
1./ a TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt  

infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-express” címő pályázaton való 
részvételrıl         33/2012. 

 
2./ a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról 34/2012. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzat tésztakészítı gép beszerzésérıl  35/2012. 


