
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. július 24-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Csatári Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy 
Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselık. 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Orosz Mihály aljegyzı, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás 
intézményvezetıje, Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, 
Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje, Korpás Bálint a Kenderesi 
Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Dr. Ila Erzsébet, Bodor Tamás érdeklıdık, Kun Sándorné, Lódi 
Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 4 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A meghívón szereplı napirendi pontok 
kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: 3./ Elıterjesztés a 2012. évi közbeszerzési terv 
módosításáról és a „Kenderes Város Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka 
mintaprogramhoz kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról. 4./ 
Elıterjesztés Védınıi és asszisztensi kinevezésrıl. Kérte, akinek van más javaslata a 
napirendi pontot illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 112/2012.(VII.24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 24-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 . – 
 
 
Napirend elıtt 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérte a jelenlévıket, hogy egy perces néma felállással adózzanak 
Bírós János Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottsági tag emlékére. 
 
 
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 települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
érvényességének ismételt meghosszabbításáról 
 
Hozzászólások 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a szerzıdést miért nem december 31-ig 
hosszabbították meg. Sajnálattal tapasztalta, hogy a megígért lomtalanítás elmaradt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lombtalanítással, és lomtalanítással kapcsolatban személyes 
megbeszélést folytatott a Városgazdálkodási Kft. igazgatójával, aki ígéretet tett mind a két 
szolgáltatás elvégzésére. 
 
OROSZ MIHÁLY: a közbeszerzési összeghatár számítási szabályai miatt nem lehet hosszabb 
idıtartamra meghosszabbítani a szerzıdést. Tájékoztatásul elmondta, hogy a közeljövıben 
várható az új hulladékgazdálkodási törvény megjelenése. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 113/2012.(VII.24.) Kt. számú határozata 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés érvényességének ismételt 
meghosszabbításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltakra 
tekintettel egyetért azzal, hogy a közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a 
jelenlegi közszolgáltatóval, a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-vel a feladat 
ellátásra vonatkozóan a fennálló közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításra 
kerüljön 2012. november 30. napjáig.  
 
2./A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított 
közszolgáltatási szerzıdést írja alá.  

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı Helyben 
 3./ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74.  
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 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 az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 114/2012.(VII.24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység 20/2011.(II.14.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. szeptember 1-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. szeptember 1. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Tarka-barka Óvoda intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 60. 
  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 
 
Elıterjesztés a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról és a „Kenderes Város 
Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka mintaprogramhoz kötıdı 
eszközbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 
megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: elég sok vita övezte ezt a közbeszerzési eljárást, mivel nem volt 
egyértelmő, hogy egybe kell-e számítani a startmunka munkaprogram keretében induló 
különbözı programokat. Olyan állásfoglalás született, ami szerint egybe kell számítani a 
programokat, és meg kell indítani a közbeszerzési eljárást. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 115/2012. (VII.24.) Kt. számú határozata 
a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról  és a „Kenderes Város Önkormányzata által 
szervezett kistérségi startmunka mintaprogramhoz kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a 
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta 
és döntött arról, hogy a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint módosítja, továbbá a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.  
 
2./ A Képviselı-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzıt, 
tagjainak Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıt, valamint Koncz 
Éva közbeszerzési ügyintézıt jelöli ki.  
 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során szükséges 
fontosabb döntések meghozatalára a beszerzés rendkívüli sürgısségére tekintettel, 
különösen a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívás, valamint az 
ajánlattevık számának és személyének elfogadására.  

 

115/2012. (VII.24.) Kt. határozat melléklete Kenderes Város Önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzési terve 
 

 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja 

vagy a 
szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés       

Földgáz 
beszerzés 

 

09.12.30.00-
7 
 

 

Nemzeti 
 

Nyílt 
eljárás, 

elektronikus 
árlejtéssel 

 

2012.04. 
12 hó 

 
Nem 

 



Földgázbeszerzés 
a 20 m3 alatti 
fogyasztási 

helyek 
tekintetében 

 
 

Kenderes Város 
Önkormányzata 
által szervezett 

kistérségi 
startmunka 

mintaprogramhoz 
kötıdı 

eszközbeszerzés 

09.12.30.00-
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.00.00.-
2 

18.10.00.00.-
0 

44.51.11.00-
8 
 

Nemzeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti 

 
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 

2012.05.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012.07.24.  

Határozatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012.12.31. 

Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem 

 
 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

Kenderes Város 
Önkormányzat 
közigazgatási 

területén a 
lakossági 
települési 

szilárd hulladék 
rendszeres 
begyőjtése, 
elszállítása, 

ártalmatlanítása 

90500000-2 Közösségi Nyílt 2012.04. 10 év nem 

 
 
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 védınıi és asszisztensi kinevezésrıl 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a védınıi feladatok zavartalan biztosítása érdekében szükség van Dr. 
Almássy Antalné védını határozott idıre szóló kinevezésére és egy asszisztens munkavállaló 
foglalkoztatására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 116/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Király Beáta kinevezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján  

2012. augusztus 6. napjától határozatlan idıre – három hónap próbaidı kikötésével – 
kinevezi 

Király Beáta 
 
 4965 Kölcse, Petıfi út 50. szám alatti lakost Kenderes Város Védınıi Szolgálat  

asszisztensi munkakörébe. 
 
 Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 Errıl: 1./ Király Beáta 4965 Kölcse, Petıfi út 50.  
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Védınıi Szolgálat, Kenderes, Szent István út 59. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 

 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 117/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Dr. Almássy Antalné védınıi kinevezésérıl 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (2) bekezdés d) pont 

és a 83/A. § (1) bekezdése alapján 2012. augusztus 1. napjától – 2012.  
december 31. napjáig kinevezi 
 

Dr. Almássy Antalné 
 
 5349 Bánhalma, Dékány J. út 9. szám alatti lakost Kenderes Város 
 Védınıi Szolgálat védınıjévé. 
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Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
 Errıl: 1./ Dr Almássy Antalné 5349 Bánhalma, Dékány J. út 9. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Védınıi Szolgálat, Kenderes, Szent István út 59. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
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 
 

a) Az Óvodai Egység udvari fajátékainak biztonsági vizsgálatáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet kötelezıen elıírja a játszótéri 
eszközök felülvizsgálatát. Az óvoda játszótéri eszközeinek felülvizsgálata legutóbb 2005. 
szeptember 21-én történt meg, ezért szükség van az újbóli felülvizsgálat elvégeztetésére. Az 
Óvoda költségvetésébe nem került beépítésre az ellenırzés díja, ezért az intézményvezetı kéri 
a fenntartót a forrás biztosítására. A felülvizsgálat díja 100-120 ezer forint. Úgy gondolja, 
hogy az ellenırzést haladéktalanul el kell végeztetni, és a forrást biztosítani kell. 
 
Hozzászólás 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a ligetben lévı fajátékokra vonatkozik-e a 
kötelezı felülvizsgálat elvégzése. 
 
FODOR IMRE: a ligetben lévı játékokra is vonatkozik ez az elıírás. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 118/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
az Óvodai Egység udvari fajátékainak biztonsági vizsgálatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul az Óvodai 

Egység udvari fajátékok biztonsági vizsgálatának elvégeztetéséhez. 
A képviselı-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıjét 
a pénzügyi forrás megjelölésére. 
 
Határid ı: 2012. szeptember 1. 
Felelıs: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı 
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Errıl: 1./ Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység intézményvezetıje,  Kenderes, 
      Szent István út 60. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 

b) A Karcagi Rendırkapitányság kérelmérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Karcagi Rendırkapitányság kérelmét, melyben a kenderesi 
rendırırs mőködését segítı robogó üzemanyag ellátásához kéri a képviselı-testület 
támogatását. A robogó üzemanyag ellátását eddig a Karcagi Bőnmegelızési Alapítvány 
biztosította, azonban ebben az évben forráshiány miatt már nem tudják biztosítani a havi 
15.000,- Ft-os támogatást. A robogót 2012. szeptember végéig tervezik üzemeltetni. 
 
Hozzászólás 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a robogót eddig sem látta a településen, ezért nem támogatja a 
kérelmet. A városban a közterületeken nagyon hiányolja a rendıri jelenlétet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
a Karcagi Rendırkapitányság kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 nem tud támogatást biztosítani a Karcagi Bőnmegelızési Alapítvány  

tulajdonában lévı robogó üzemanyag költségéhez. 
 
Errıl: 1./ Szitár Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezetı  

     Rendırkapitányság 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
2./ Képviselı-testület tagjai Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 

c) Országos Mentıszolgálat Alapítvány kérelmérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette az Országos Mentıszolgálat Alapítvány kérelmét, melyben a 
Kisújszállás Mentıállomás mentéstechnikai eszközeinek a beszerzéséhez kér anyagi 
támogatást a képviselı-testülettıl. Javasolja, hogy az alapítvány részére 30.000,- Ft 
támogatást biztosítson a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 120/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
az Országos Mentıszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 30.000,- Ft támogatást biztosít az Országos Mentıszolgálat Alapítvány  

részére a Kisújszállási Mentıállomás mentéstechnikai eszközeinek  
beszerzéséhez. 
 
Errıl: 1./ Országos Mentıszolgálat Alapítvány 1704 Budapest, Pf.: 131. 
 2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
d) Szektorközi Mikrotérség-fejlesztı Együttmőködés 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kunhegyesi közösségi munkások képzése - Térségi Önkéntes 
Vidékfejlesztı Hálózat létrehozása és mőködtetése címő pályázat keretén belül lehetıség 
nyílik a Szektorközi Mikrotérség-fejlesztı Együttmőködés megszervezésére. A személyes 
megbeszélés alkalmával úgy ítélte meg, hogy a szervezet létrehozásától és ahhoz történı 
csatlakozástól kézzel fogható eredmény nem várható. Azok a feladatok, amelyek 
megvalósítását tervezik, már a településünkön folyamatban vannak. Gondol itt az önellátásra 
történı berendezkedésre, a különbözı képzések szervezésére. Az önkormányzat ezeket a 
feladatok a startmunkaprogram keretében végzi, ezért úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
számára ez egy felesleges szervezeti forma. Nem javasolja a Szektorközi Mikrotérség-
fejlesztı Együttmőködéshez történı csatlakozást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 121/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Szektorközi Mikrotérség-fejlesztı Együttmőködésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 nem kíván csatlakozni a Közép-Tiszai Vidékfejlesztı Alapítvány 

szervezésében induló Szektorközi Mikrotérség-fejlesztı Együttmőködéshez. 
 
Errıl: 1./ Közép-Tiszai Vidékfejlesztı Alapítvány Rendek Sándor 5340 
      Kunhegyes, Szabadság tér 7. 

2./ Képviselı-testület tagjai Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 
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e) Balogh Nikolett 5349 Bánhalma, Ságvári E. út 26. szám alatti lakos 
ingatlanvásárlási szándékáról 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Balogh Nikolett 5349 Bánhalma, Ságvári E. út 26. szám alatti lakos 
vásárlási szándékát jelentette be a Bánhalma belterület 1977/3 és 1977/4 hrsz. számú 
önkormányzati ingatlanokra. Az ingatlanokat mezıgazdasági célra szeretné hasznosítani, 
mivel a saját tulajdonát képezı terület mögött helyezkednek el a szóban forgó ingatlanok. 
Nem támogatja a földterületek értékesítését, mivel az önkormányzatnak a 
startmunkaprogramhoz szüksége van minden önkormányzati területre. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 122/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Balogh Nikolett 5349 Bánhalma, Ságvári E. út 26. szám alatti lakos ingatlanvásárlási 
szándékáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 nem kívánja értékesíteni a Bánhalma belterület 1977/3 és 1977/4 hrsz.  

számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. 
 
Errıl: 1./ Balogh Nikolett 5349 Bánhalma, Ságvári E. út 26. 

2./ Képviselı-testület tagjai Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van tegye meg. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ az életmentı készülékrıl érdeklıdött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a készülékre sikerült összegyőjteni a pénzt, jelenleg a legkedvezıbb 
beszerzési lehetıséget keresik. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ Kenderes város hírnevének öregbítéséért javasolja, a kenderesi 
néptánccsoport munkájának elismerését. 
 
f.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a MÉM Repülıgépes szolgálat 
második árverése megtörtént, az árverés eredménytelen volt. A végrehajtó legutóbbi 
beszélgetésük során olyan felvilágosítást adott, hogy harmadjára is kitőzik az árverést, és 
amennyiben akkor sem lesz licitáló, akkor az ingatlant felajánlják a pénzintézetnek. 
Amennyiben a pénzintézet nem fogadja el, akkor hat hónap szünetet kell tartani. A mai napon 
személyes megbeszélést folytatott a tulajdonossal az ingatlan értékesítésérıl. Véleménye 
szerint, nem lenne célszerő az újabb árverést megvárni, mivel elıfordulhat, hogy ott már lesz 
licitáló. Úgy gondolja, hogy Kenderes jövıképe és a gazdasági programban megjelölt 
célkitőzések megvalósítása szempontjából kiemelt jelentıséggel bír ez az ingatlan. A 
tulajdonos részérıl szóba került a tartós bérlet lehetısége is. Személy szerint az adás-vételi 
szerzıdés megkötését támogatná. Az adás-vételi szerzıdés elıkészítéséhez mindenképpen  
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szükségesnek tartja jogi képviselı felkérését. Kéri a képviselı-testület felhatalmazását a 
további tárgyalások lefolytatásához. A tárgyalás folyamatáról és eredményérıl a képviselı-
testületet folyamatosan tájékoztatja. Jelenleg is számos olyan kedvezı pályázati lehetıség 
van, ami meglévı telephely fejlesztésére, bıvítésére vonatkozik, ehhez azonban az 
önkormányzatnak meg kellene vásárolni a telephelyet. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a szóban forgó ár az egész telepre vonatkozik-e. 
Véleménye szerint nagyon fontos lenne, hogy az egész telep az önkormányzat tulajdonába 
kerüljön. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szóban forgó ár az egész telepre vonatkozik. Árverési licitálással csak 
helyrajzi számonként lehet megvásárolni a telephelyet, ezért nem biztos, hogy a telep 
valamennyi helyrajzi számát sikerül megvásárolni. A telepbıl jelenleg csak 2,2 hektár van 
licit alatt. 
 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 14 óra 30 perckor megérkezett, a képviselı-
testület létszáma 5 fı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, ez a telep nagyon sok lehetıséget rejt magában, 
és az önkormányzat távlati fejlesztési elképzeléseit is kedvezıen befolyásolhatja. A jelenleg 
rendelkezésre álló 35 milliós forrás nem lesz elegendı, ezért meg kell keresni azokat a 
pénzügyi forrásokat, melyeket az önkormányzat be tud vonni a telephely megvásárlásához. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kéri a képviselı-testület felhatalmazását az ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 123/2012.(VII.24.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
a volt MÉM Répülıgépes Szolgálat kenderesi telephelyének megvásárlásával kapcsolatos 
felhatalmazásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza 

Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a volt MÉM Repülıgépes Szolgálat 
kenderesi telephelyének megvásárlásával kapcsolatban a tulajdonossal 
tárgyalást folytasson. 

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

3./ Képviselı-testület tagjai Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, a nyílt ülést 14 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Orosz Mihály:) 
  polgármester               aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. július 24-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 24-i 
ülése napirendjének elfogadásáról            112/2012. 
 
1./ A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
     érvényességének ismételt meghosszabbításáról          113/2012. 
 
2./ Kenderes Város önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának 
     módosításáról              114/2012. 
 
3./ A 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról és a „Kenderes Város 
     Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka mintaprogramhoz  
     kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli 
     közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság 
     tagjainak kiválasztásáról              115/2012. 
 
4./ Király Beáta kinevezésérıl             116/2012. 
 
     Dr Almássy Antalné védınıi kinevezésérıl           117/2012. 
 
5./  
a.) Az Óvodai Egység udvari fajátékainak biztonsági vizsgálatáról          118/2012. 
 
b.) A karcagi Rendırkapitányság kérelmérıl            119/2012. 
 
c.) Az Országos Mentıszolgálat Alapítvány támogatásáról           120/2012. 
 
d.) Szektorközi Mikrotérség-fejlesztı Együttmőködésrıl           121/2012. 
 
e.) Balogh Nikolett 5349 Bánhalma, Ságvári E. út 26.szám alatti lakos 
     ingatlanvásárlási szándékáról               122/2012.
    
f.) a volt MÉM Repülıgépes Szolgálat kenderesi telephelyének  
    megvásárlásával kapcsolatos felhatalmazásról             123/2012.
  
   


