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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 10-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester.-  
 
Bejelentéssel távol: ---- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Fehérné Szendrei Ibolya, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium gazdaságvezetıje, Korpás Bálint  a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, 
Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Dr 
Gaszparjan Karen jegyzı, Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda vezetıje, Bodor 
Tamás meghívott, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal  vezetı fıtanácsosa, Kun Sándorné, 
Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalásán túl 6. napirendi pontként Bojté Anikó 
albérleti hozzájárulásáról szóló 129/2012.(VII.31.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
helyezését, valamint ezzel kapcsolatban új határozat meghozatalát, és  7. napirendi pontként  a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló elıterjesztés megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 171/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. október 10-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 Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklıdött, hogy az alaptevékenységek szakfeladatrend 
szerinti besorolásnál miért nem szerepel a szarvasmarhatenyésztés? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a START munkaprogram keretébe nem került be a 
szarvasmarhatenyésztés, ezért nem szerepel ez a szakfeladat. 
 
CSATÁRI LAJOS: amennyiben jól értelmezi, a módosítás arra irányul, hogy az intézmény 
meghatározott alaptevékenységeit kiegészítették a várható és lehetséges további 
tevékenységekkel. Nyilvánvaló, hogy az anyagi lehetıségek függvényében fog mőködni az 
intézmény. Változatlanul hangsúlyozza, hogy a tevékenységeket ipari szolgáltatással is 
bıvíteni kellene, mert lakossági igény van rá, ezért  az a kérése, hogy a késıbbiek folyamán 
ebbe az irányba próbáljanak elmozdulni. Az intézmény bérbe adhat és vállalhat egyéb 
munkákat is, ezért pénzügyi szempontból nagyobb mozgástere van, mint a többi 
intézménynek. Az intézményvezetı kinevezésével kapcsolatban arról érdeklıdött, hogy 
határozott idejő kinevezésérıl van-e szó, és mikor lesz új pályázat kiírva? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézményvezetı határozatlan idejő kinevezése 2011-ben a törvény 
erejénél fogva átalakult határozott idejő kinevezéssé, 5 éves idıtartamra. 
 
CSATÁRI LAJOS: ezt a maga részérıl üdvözölni tudja. Az alapító okirat 3. oldalán szerepel, 
hogy az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az 
intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete 
szerint. Érdeklıdött, hogy ez nemcsak a használatra vonatkozik?  
 
DR GASZPARJAN KAREN: a START program keretében beszerzett eszközök tekintetében 
nem lesz tulajdonos az intézmény, csak használati jog lesz biztosítva számára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelete rögzíti a 
szabályokat, hogy az intézményvezetı milyen formában rendelkezik ezekrıl a tárgyi 
eszközökrıl.  
 
BÍRÓ CSABA: az elhangzott hozzászólásra reagálva elmondta, hogy minden intézmény a 
saját bevételeivel és kiadásaival gazdálkodik az államháztartási törvény és a végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint. A bevételeket az intézményeknek be kell szedni, kiadásaikat 
pedig teljesíteni kell. Az, hogy egy intézmény milyen volumenő bevétellel gazdálkodik, saját 
specifikációjából adódik.  Az óvoda és az általános iskola esetében legnagyobb bevételt a 
térítési díj jelenti, egyéb forrásuk nincs. A Múzeum esetében a Képviselı-testület a mőködési 
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 bevételek egy részét másik intézményhez tette, az intézmény kifejezett kérése ellenére. 
Amennyiben ezt korrigálja a testület, több bevételi forrása marad a Múzeumnak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: felhívta a figyelmet a bevételek kezelésének fontosságára. A 
mővelésre átvett 50 ha földbıl és az állattenyésztésbıl befolyó bevételeket néhány évig vissza 
kell forgatni a gazdálkodásba. Érdeklıdött, hogy a bevételek felhasználásáról a testület dönt, 
vagy önállóan az intézmény? 
 
BÍRÓ CSABA: a Városgazdálkodás, mint intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, 
amely azt jelenti, hogy szakmai tevékenységét önállóan végzi. Gazdálkodása során - minden 
esetben a Képviselı-testület jóváhagyásával- az intézményvezetı a többletbevételek terhére 
tárgyi eszközöket vásárolhat. Minden esetben a Képviselı-testület dönt a többletbevételek 
felhasználásáról.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 172/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító okiratának módosításáról 
  
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény 41/2012.(III.29.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. október 10-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. október 10. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Magyar út 8. 
 
  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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Kenderes Város 
Önkormányzata közötti, a Karcagi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó 
megállapodás elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a megállapodás tervezetét folyamatosan egyeztették a 
Kormányhivatallal. A végleges változat került a Képviselı-testület elé, melyet elfogadásra 
javasol. 
 
H o z z á s z ó l ás o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a megállapodásban szerepel, hogy a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselıi közül öt fı kerül át a járási hivatalhoz. Bıvebb tájékoztatást kért a tervezett 
változásokról. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: teljes bizonyossággal nem tud tájékoztatást adni, mivel a 
Kormányhivatal részérıl kinevezett koordinátor sem tudott arra vonatkozóan információt, 
hogy a kijelölt 5 fıbıl hányan maradnak Kenderesen, és hányan fognak dolgozni Karcagon. 
Ezt a döntést a járási hivatal vezetıje fogja meghozni. A járási hivatal kialakításával 
kapcsolatban a megállapodásban és a mellékletekben foglaltak szerint  állapodtak meg a 
Kormányhivatallal, - többek között – az informatikai eszközök, ingóságok átadásáról. 
 
CSATÁRI LAJOS: szeretné mindenki elıtt kijelenteni, hogy a bürokrácia nem egyenlı a 
köztisztviselıvel.  Az IMF szorgalmazta a közszféra csökkentését és a bürokrácia leépítését. 
Magyarországon a foglalkoztatás szerkezete nem a legszerencsésebb. Minden területen 
racionális szervezımunkára van szükség, amelynek megvalósításához már vannak törekvések 
a Kormány részérıl. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  173/2012. (X. 10.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kenderes Város Önkormányzata 
közötti, a Karcagi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes 
ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, 
valamint 5. § (2) bekezdése és a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1. A képviselı-testület a határozat mellékletét képezı, a Karcagi Járási Hivatal kialakításához 
kapcsolódó megállapodást elfogadja. 
 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplı megállapodás és 
annak esetleges aktualizálása, valamint a teljességi nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ı: 20212. október 31. 
 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Értesülnek:  1./Pádár Lászlóné polgármester 
           2./Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
           3./Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
    Kormányhivatal 
           4./Irattár 
 
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 szennyvízberuházással kapcsolatos projekt indításáról 
 
a.) 
 Kenderes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a település jelentıs beruházás elıtt áll. A beterjesztett 
szabályzat célja, hogy megállapítsa az önkormányzat beszerzéseinek általános szabályait, 
melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 174/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete  megtárgyalta 
 az önkormányzat Beszerzési Szabályzatát, melyet a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
 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. 
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b.) 
 Elıterjesztés ”Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése    
Kenderesen” címő KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú elıkészítı pályázat 
feltételes beszerzéseirıl 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 40 perckor megérkezett, így a 
Képviselı-testület jelenlévı tagjainak száma 7 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jegyzı úr említette, hogy nagy beruházás elıtt áll az önkormányzat. 
Valóban nem kis feladatról van szó. Úgy gondolja, hogy valamennyiüknek fel kell mérni a 
feladatot, és az ehhez kapcsolódó felelısséget. A beruházás költsége közel egy milliárd forint, 
amelyhez 32 millió Ft-os nyertes pályázat áll rendelkezésre. Az állampolgárok meggyızése 
kiemelt feladat lesz, hiszen el kell fogadtatni a lakosság azon részével is ennek a 
beruházásnak a fontosságát, akik eddig ilyen közszolgáltatásban nem részesültek. Úgy 
gondolja, hogy az a peres ügy, amely az elsı körben bekövetkezett, de szerencsés véget ért, 
mindenképpen arra késztet mindenkit, hogy fokozott körültekintéssel végezzék munkájukat. 
Bízik abban, hogy sikeresen fogják lebonyolítani a beruházást. 
 
CSATÁRI LAJOS: örül neki, hogy polgármester asszony a múltba tekintett. Azt kéri, hogy 
nagyon körültekintıen és kellı óvatossággal, szakemberek segítségével végezzék 
munkájukat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ez a szándékuk az elsı körben is megvolt. Meggyızıdése, hogy az 
önkormányzat nem követett el hibát a beruházás megvalósítása során.  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  175/2012. (X.10.) Kt. számú határozata 
„Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen”címő 
KEOP-7.1.0./11-2012-0031 azonosító számú elıkészítı pályázat feltételes beszerzéseirıl 
A Képviselı-testület  
 

1./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen”címő KEOP-7.1.0./11-2012-0031 kódszámú elıkészítı pályázat 
projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 3.877.908.- Ft + Áfa összeg erejéig 
tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és 
a következı ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre: 

 
1./ AQUA- VITA Kft. 
 1023 Budapest, Mecset u 10-12. 
2./ Inno Invest Kft.  

4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3. ¼. 
3./ Forrás Unió 
 1082 Budapest, Nap u. 29. 
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2./ A Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen”címő KEOP-7.1.0./11-2012-0031 kódszámú elıkészítı pályázat és a 
projekt megvalósítása közbeszerzési feladatainak ellátása legfeljebb 3.877.908.- Ft + 
Áfa összeg erejéig tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén 
alapuló eljárást indít, és a következı ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre: 

 
1./ K-Projekt –Management Kft. 
 4481Nyíregyháza, Kemecsei u.56. 
2./ CONCORD-99 Kft. 
 4400 Nyíregyháza, Árok u. 3. 1/3. 
3./ Bagaméry- Szalay Ügyvédi Iroda  
 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 5.  
 
 

3./ A Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen”címő KEOP-7.1.0./11-2012-0031 kódszámú elıkészítı pályázat 
Megvalósítási Tanulmány és a Költség-haszon elemzés elkészítése legfeljebb 
3.877.908.- Ft + Áfa összeg erejéig tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három 
ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következı ajánlattevıket kéri fel 
ajánlattételre: 

 
 
1./ NORD TENDER Kft. 
 3525 Miskolc, Kossuth u. 3. 2/1. 
2./ Immobi-Rat Kft. 

4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.  
3./ Transdowell Zrt. 
 3527 Miskolc, Tüzér u. 12.  
 
 

4./ A Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen”címő KEOP-7.1.0./11-2012-0031 kódszámú elıkészítı pályázat PR 
feladatainak ellátása legfeljebb 1.938.949.-.-Ft összeg erejéig tárgyban közbeszerzési 
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következı 
ajánlattevıket kéri fel ajánlattételre: 

 
1./ DINALEX Kft. 
 2724 Újlengyel, Határ út 12.  
2./ PRONDEL Kft. 
 4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.  
3./ Hajdú-PR-KO Kft. 
 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24. 
 

Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 a 0564 hrsz-ú szántó mővelési ágú külterületi ingatlan, valamint a 1723/8, 
1723/9, 1723/10, 1723/11, 1723/13, 1723/14, 1723/15 hrsz-ú belterületi ingatlanok 
megvásárlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a HFJ Mérnöki Iroda Kft, ügyvezetıje Horváth Ferenc József 2011-
ben földterületeket vásárolt az önkormányzattól. A közelmúltban egyeztetést folytatott a cég 
ügyvezetıjével, aki úgy nyilatkozott, hogy el kívánja adni az ingatlanokat. Kérte a Képviselı-
testület tagjainak véleményét a visszavásárlást illetıen. A 0564 hrsz-ú ingatlan mellett két 
darab földterületet is vásárolt magánszemélytıl, ezért ezt csak egyben kívánja értékesíteni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a 4-es fıút melletti ingatlan értékesítését támogatta, a többi eladását  
viszont nem. Érdeklıdött a 0564 hrsz-ú ingatlan vételáráról. A 7 darab telek visszavásárlását 
támogatja, a másik telek árát viszont magasnak tartja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a cég ügyvezetıje az önkormányzattól megvásárolt ingatlan és a két 
magánszemélytıl megvásárolt földterület együttes árát 1.600 ezer Ft összegben határozta 
meg. Javasolta, hogy csak a 7 telek megvásárlásáról döntsenek. 
 
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint a telkek értékesítésekor rossz döntést hozott a 
Képviselı-testület. El kellene fogadnia mindenkinek, hogy „földet nem adunk el.”, amely 
nemcsak nemzeti érdek, hanem a városnak is érdeke. Arra szeretne kérni mindenkit, hogy 
tartsa szem elıtt azt az alapelvet, hogy nem adják el a földeket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megismételte, hogy a 7 telek visszavásárlását támogatja. A 4-es 
számú fıút melletti ingatlan vonatkozásában az árat tárgyalási alapnak tekinti. Ezzel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a pálinkafızı létesítéséhez is értékesített az önkormányzat 
ingatlant, amely nem valósult meg. Javasolta, hogy tárgyaljanak az ingatlan visszavásárlásáról 
a tulajdonossal. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy nem hozott felelıtlen döntést a Képviselı-testület 
a telkek értékesítésekor. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a munkahelyteremtést. 
Több pályázat esetében elvárás, hogy az ingatlan a pályázó tulajdonában legyen.  A 
munkahelyteremtés a vállalkozókon kívül álló okok miatt nem valósult meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 176/2012.(X.10.) Kt. számú határozat  
a 1723/8, 1723/9, 1723/10, 1723/11, 1723/13, 1723/14 és 1723/15 hrsz-ú 
ingatlanok megvásárlásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy megvásárolja a HFJ Mérnöki Iroda Kft (5331.Kenderes, 
 Felsıföldi út 44. ügyvezetı: Horváth Ferenc József) tulajdonát  
 képezı 1723/8 hrsz-ú, 768 m2, 1723/9 hrsz-ú, 767 m2, 1723/10 
 hrsz-ú, 767 m2, 1723/11 hrsz-ú, 767 m2, 1723/13 hrsz-ú 736 m2, 
 1723/14 hrsz-ú 736 m2, és 1723/15 hrsz-ú 736 m2 nagyságú 
 belterületi ingatlanokat.Az ingatlanok vételárát összesen 900 ezer Ft-ban 
 határozza meg. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az 
 adás-vételi szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1.) Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3.) HFJ Mérnöki Iroda Kft (Horváth Ferenc József ügyvezetı) 
                           Kenderes, Felsıföldi út 44. 
 
                           é r t e s ü l. 
 
 
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 
 
Kenderes, Dobó út 50. szám alatt lévı ingatlan ajándékozás formájában történı 
átadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Kenderes, Dobó út 50. szám alatti ingatlan 
tulajdonosainak kérelmét. Kérelmükben elıadták, hogy szeretnék a tulajdonukban lévı 
Kenderes, Dobó út 50. szám alatt lévı ingatlant az önkormányzatnak ajándékozással átadni. 
Heten vannak tulajdonosok, ebbıl két fı nem járult hozzá ehhez a megoldáshoz. Ezt követıen 
felajánlották mind az öten, hogy a rájuk esı tulajdonrészt, minden ellenszolgáltatás nélkül 
átadják részükre, hogy ık ketten legyenek a tulajdonosok. Sajnos ezt a megoldást sem 
fogadták el, megakadályozva öt testvérüket abban, hogy az ingatlan tulajdonjoga lekerüljön a 
nevükrıl. Kérte a Képviselı-testület tagjait, döntsenek arról, hogy elfogadják-e az ajánlatot. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS nem érti, hogy mi köze van ehhez a problémához az önkormányzatnak. Ha 
nem tudnak a tulajdonosok egymás között megállapodni, a Képviselı-testület a felajánlással 
nem tud érdemben foglalkozni. Véleménye szerint ez az ajánlat elfogadhatatlan. 
 
DR GASZPARKAN KAREN: azt sem tudják elfogadni, amelyet írásban kért az öt tulajdonos, 
hogy az ingatlannal kapcsolatos bármilyen szabálysértés esetén a további két tulajdonost 
terheli a felelısség. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ :nem tudja támogatni a felajánlást, javasolja, hogy ne fogadják el 
azt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 177/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Dobó út 50. szám alatti lévı ingatlan felajánlásáról 
 
 Kenderes áros Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
 a részére felajánlott Kenderes, Dobó út 50. szám alatti ingatlan 
 öt tulajdonosának felajánlását nem fogadja el. 
 
 Errıl: 1./ érintett ingatlan tulajdonosai 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
6. 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 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület 2012.július 31-i ülésén, a 129/2012.(VII.31.) Kt. 
számú határozatával döntött Bojté Anikó védını albérleti hozzájárulásának biztosításáról, 
amely szerint 2012. augusztus 1-tıl havi 12.500 Ft-os albérleti hozzájárulást biztosít 
számára.A határozat módosítása szükséges, mivel a határozatban nem szerepel,  hogy a 
megszavazott hozzájárulás nettó összeg. A határozat pontosítása szükséges fentiek miatt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  178/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
Bojté Anikó albérleti hozzájárulásának biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy Bojté Anikó védını számára 2012. augusztus 1-tıl havi 
 nettó 12.500 Ft-os albérleti hozzájárulást biztosít. 
 Ezzel egyidejőleg a 129/2012.(VII.31.) Kt. számú határozat 
 hatályát veszti. 
 
 Errıl: 1./ Bojté Anikó 5331. Kenderes, Somogyi B. út 21. 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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7. 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 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
való csatlakozásról 2013. évre 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 179/2011.( X.10.) Kt. számú határozata 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
2013. 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 2013. évre. 
 
 A kiírás határideje: 2012. október 15. 
 Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Errıl: 1./ Emberi Erıforrás Támogatáskezelı 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem  volt, az ülést 15 óra5 
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 2012. október 10-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. 
október 10-i ülése napirendjének elfogadásáról    171/2012. 
 
1./Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény 
    alapító okiratának módosításáról      172/2012. 
 
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és 
     Kenderes Város Önkormányzata közötti, a Karcagi 
     Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 
     elfogadásáról        173/2012. 
 
3./Szennyvízberuházással kapcsolatos projekt indításáról 
 
 a.) Kenderes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
      jóváhagyásáról        174/2012. 
 
 b.)“Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének 
     elıkészítése Kenderesen” címő KEOP-7.1.0./11-2012-0031  
     azonosító számú elıkészítı pályázat feltételes beszerzéseirıl  175/2012. 
 
4./ A 1723/8, 1723/9, 1723/10, 1723/11, 1723/13, 1723/14 
     és 1723/15 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról    176/2012. 
 
5./ A Kenderes, Dobó út 50. szám alatt lévı ingatlan 
     felajánlásáról        177/2012. 
 
6./ Bojté Anikó albérleti hozzájárulásának biztosításáról   178/2012. 
 
7./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 2013. évre   179/2012. 
      


