
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló 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: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetıje, Süveges Lajos Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetıje, Ács Andrea Éva Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 
intézményvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, 
Bodor Tamás meghívott, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 7 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
kiegészítését az alábbiak szerint: 6./ napirendi pont a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti 
adósságkonszolidációban történı részvételrıl, 7. / napirendi pont Középtiszai Mezıgazdasági 
Zrt. kérelmérıl, 8./ Elıterjesztés a városháza és az óvoda épületében vegyes tüzeléső kazánok 
telepítésérıl, 9./ Elıterjesztés személygépkocsi beszerzésére a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítására vonatkozó nyertes pályázati támogatásból, 10./ A 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium konyhájának további mőködtetésérıl, 11./ 
Elıterjesztés a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 97. § (24) bekezdés 
ab) pontja alapján meghozott döntésrıl. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 13-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 



 -    2     - 
 
 

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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában a közbeszerzési feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya 
alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban 
a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a közbeszerzési 
feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés 
ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálásáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A „Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-
2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a közbeszerzési feladatok 
ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés 
ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat megtárgyalta. 
 

2.  Elfogadja a legkedvezıbb ajánlattevı Dr. Serfızı Andrea (4400 Nyíregyháza, Zrínyi 
I. utca 9.) nettó 3.700.000 Ft. (bruttó:4.699.000 Ft.) összegő ajánlatát és megbízza a 
feladat elvégzésével. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére 
vonatkozó megállapodást a Képviselı Testület képviseletében eljárva aláírja. 

 
 Határidı: azonnal  

Felelıs: polgármester 
 

 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
  4./ Dr. Serfızı Andrea 4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 9. 
  é r t e s ü l n e k . - 



-     3     - 
 
 
 
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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség – haszon elemzés elkészítése” 
tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre 
benyújtott ajánlatok elbírálásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban 
a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a 
Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség – haszon elemzés elkészítése” tárgyú, 
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok 
elbírálásáról 
 
 

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-
2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a Megvalósíthatósági 
Tanulmány és a Költség – haszon elemzés elkészítése” tárgyú, közbeszerzési törvény 
hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat megtárgyalta. 

 

2. Elfogadja a legkedvezıbb ajánlattevı AGENDA Hungary Kft. (4024 Debrecen, 
Blaháné utca 4. I/3) nettó 3.800.000 Ft. (bruttó 4.826.000 Ft.) összegő ajánlatát és 
megbízza a feladat elvégzésével. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére 
vonatkozó megállapodást a Képviselı Testület képviseletében eljárva aláírja. 

 
 Határidı: azonnal  

Felelıs: polgármester 
 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
  4./ AGENDA Hungary Kft. 4024 Debrecen, Blaháné utca 4. I/3. 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
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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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában a PR és marketing feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény 
hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 210/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban 
a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a PR és marketing 
feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés 
ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálásáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-
2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a PR és marketing feladatok 
ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés 
ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat megtárgyalta. 

 
2.  Elfogadja a legkedvezıbb ajánlattevı a Szféra-Tisza Kft. (5000 Szolnok, Damjanich 

utca 1.) nettó 1.890.000 Ft. (bruttó: 2.400.300 Ft.) összegő ajánlatát és megbízza a 
feladat elvégzésével. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére 
vonatkozó megállapodást a Képviselı Testület képviseletében eljárva aláírja. 

 
 Határidı: azonnal  

Felelıs: polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
  4./ Szféra-Tisza Kft. 5000 Szolnok, Damjanich utca 1. 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı  
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szakaszában a projektmenedzsmenti feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény 
hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban 
a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem 
tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-
2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés 
ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat megtárgyalta. 

2. Elfogadja a legkedvezıbb ajánlattevı a P. Mérnök P. Kft. (Nyíregyháza, Sóstói út 61.) 
nettó 3.700.000 Ft. (bruttó: 4.699.000 Ft.) összegő ajánlatát és megbízza a feladat 
elvégzésével. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére 
vonatkozó megállapodást a Képviselı Testület képviseletében eljárva aláírja. 
 

 Határid ı: azonnal  
Felelıs: polgármester 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
  4./ P. Mérnöki P. Kft. Nyíregyháza, Sóstói út 61. 
 
  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 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város Önkormányzata közötti, 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás 
elfogadásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat és Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás összeállítását több egyeztetı tárgyalás 
elızte meg. A rendelkezésre álló rövid határidı miatt a két érintett intézménnyel folyamatos 
kapcsolatban vannak. Az általános iskola tekintetében viszonylag egyszerő az átadás, mivel 
tiszta profilú intézményrıl van szó. A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
esetében bonyolultabb ez a feladat, mivel 2013.  január 1-tıl a minisztérium közvetlenül nem 
tudja átvenni az intézményt, így az a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) részére 
kerül átadásra. A KIK és a minisztérium között jön létre 2013. szeptember 1-tıl egy olyan 
megállapodás, amely alapján az intézmény a jövıben a minisztérium bázis intézményeként 
mőködhet. A középiskola alapfeladatai között a konyha mőködtetésével összefüggı feladatok 
is szerepelnek. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, az önkormányzatnak kell 
gondoskodni arról, hogy ezt a feladatot és a hozzákapcsolódó foglalkoztatotti létszámot saját 
feladat ellátási körébe, illetve irányítása  alá vonja, tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetés 
az önkormányzat kötelezı feladata. Az ingatlan átadásánál nehézséget okoz, hogy a konya és 
az ebédlı helyisége fizikálisan nem különíthetı el az átadásra kerülı épületegyüttestıl, ezért 
az épület jövıbeni üzemeltetésrıl külön megállapodást kell kötni az Átvevıvel. 

DR. GASZPARJAN KAREN ismertette a megállapodás tervezetét. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy a két oktatási intézmény átadásáról egy megállapodásban kell rendelkezni. Az átadott 
ingatlanok és tárgyi eszközök tekintetében az önkormányzat tulajdonosi joga megmarad, az 
átvevıt vagyonkezelıi  jog illeti meg. A konyha mőködtetése és fenntartása közvetlenül nem 
kapcsolódik az oktatáshoz, ezért a jelenlegi szabályozás alapján az az önkormányzat kötelezı 
feladata marad. A foglalkoztatottak személyi anyagát 2012. december 31-ig kell átadni KIK-
nek. Az átadással összefüggésben több leltárt kell az alábbi idıpontokban elkészíteni: 
december 14., december 31., február 15., május 15.  A törvényben meghatározott 
jegyzıkönyveket az átvevı részére 2013. április 30-ig kell átadni. A megállapodás aláírásának 
tervezett idıpontja 2012. december 14.  

KROKAVECZ LÁSZLÓ számára megnyugtatóbb lett volna, ha az intézmény közvetlenül a 
minisztériumhoz kerülhetne. A kastély épületének állagmegóvásával kapcsolatban arról 
érdeklıdött, hogy mit foglal magába a vagyonkezelıi jog. Jelenleg a konyha önálló gazdasági 
egységként mőködik, a megtermelt termékeket, nyersanyagokat helyben használja fel. 
Szeretné, ha ez a jövıben is így történne. A gyermekétkeztetés kötelezı önkormányzati 
feladat. Javasolja, hogy az önkormányzat a középiskola alapítványának adja át a konyha 
további mőködtetését. 

DR. GASZPARJAN KAREN: nincs jogi akadálya annak, hogy a konyhát az iskola 
alapítványa mőködtesse, de errıl a képviselı-testületnek kell dönteni. 

VERESNÉ NAGY MARGIT: a gyermekek a kollégiumi elhelyezésért nem fizetnek díjat, 
csak az étkeztetésért. A kollégiumi ellátás és az étkeztetés szorosan összekapcsolódik, ezért 
ha a kollégiumot átadják, akkor a gyerekeknek kollégiumi díjat kell fizetni. 

BÍRÓ CSABA: az étkezési térítési díjat továbbra is meg kell állapítani a képviselı-
testületnek. 
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PARDI SÁNDOR: sajnos eddig is nagyon sok probléma volt a térítési díjfizetéssel. 
Amennyiben a kollégiumi elhelyezésért is fizetni kell, ez tovább nehezíti a tanulók helyzetét. 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kollégiumi díjat az átvevı állapíthatja meg. 

KROKAVECZ LÁSZLÓ a kollégiumok többségénél a kollégiumi elhelyezésért általában nem 
kérnek díjat, csak az étkeztetésért. 

PARDI SÁNDOR nagyon szeretné, ha a jövıben is egyben maradhatna a konyha a 
kollégiummal és az iskolával. 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az intézmények által 
kitöltendı 15 db melléklet. Ismertette a mellékletek tartalmát és azok kitöltésének határidejét. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a középiskola konyhájával kapcsolatban a megállapodás egyéb 
rendelkezései között, az alábbi szövegrész kerül beépítésre:” A Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium rendelkezik önálló konyhával. A törvény erejénél fogva az 
önkormányzat kötelezı feladata. Tekintettel arra, hogy a konya és az ebédlı helyiség 
fizikálisan nem különíthetı el az átadásra kerülı épületegyüttestıl, ezért a jövıbeni 
üzemeltetésrıl külön megállapodást kell kötni az Átvevıvel.” A teljességi nyilatkozat 
aláírásával a polgármester kijelenti, hogy az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, 
okiratok, dokumentumok teljes körőek, valósághőek és érdemi vizsgálatra alkalmasak. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1 fı 
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 212/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város Önkormányzata közötti, a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás 
elfogadásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Klebelsberg  
Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város Önkormányzata közötti, a köz- 
nevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény 
átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztá- 
sáról szóló megállapodást, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Errıl: 1./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay út 10.-14. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pardi Sándor igazgató 
      Kenderes, Szent István út 27. 
 4./ Apáczai Csere János Általános Iskola Nagyné Lenge Margit Kenderes, 
      Szent István út 36. 
 5./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . –  
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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 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata részvételérıl a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti 
adósságkonszolidációban 
 
H o z z á s z ó l á s o k 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a határozat az adósságkonszolidációs eljárás egyik dokumentuma, 
amely tartalmilag és formailag minden településnél azonos. 2012. december 12. nap az 
irányadó, ezért az eddig a napig fennálló pénzintézeti tartozásokat ismeri el a minisztérium. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT milyen pénzintézeti tartozásokat kerülnek konszolidálásra? 
 
BÍRÓ CSABA: a három LEADER pályázathoz kapcsolódó hitel kivételével az önkormányzat 
valamennyi hitele, illetve ezeknek a december 12-ig fennálló tıketartozása, kamata, kezelési 
költsége és egyéb díja. Díjak és kamatok nélkül ez az összeg 193.375 ezer forint. A határozat 
elfogadásával a képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összegét közvetlenül a 
bank kapja meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a hitelek között szerepel a szennyvíztisztítóhoz vezetı út építésére, 
kotró-rakodó gépvásárlására, város rehabilitációs pályázat önerejének biztosítására, az orvosi 
rendelı kialakítására és a mőfüves pálya kialakítására felvett fejlesztési hitel, továbbá 
folyószámla, munkabér és mőködési célú hitel. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 213/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata részvételérıl a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti 
adósságkonszolidációban 

 
1. A képviselı-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai 
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem 
térítendı költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetıvé teszi. 

2. A képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 
alatt nem áll. 

3. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tıke és járulékrészét, 
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezıknek/ kölcsönnyújtóknak. 
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4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a hitelezık/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tıke és 

járulékrészérıl, valamint egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot aláírja, 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidıre szolgáltassa a szükséges adatokat a 

Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelıs 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 
biztosítékául szolgál. 

6. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az önkormányzatra vonatkozó, a 
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: 2012. december 17. 

 
K e n d e r e s, 2012. december 13. 

 
…………….…………………… P.H.  …………….…………………… 
 polgármester  jegyzı 

 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár, 5000. Szolnok, Magyar u. 8. 
 
 é r t e s ü l n e k 
 
 
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 
 
Középtiszai Mezıgazdasági Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kérelme 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. az önkormányzat rendezési tervének 
módosítására nyújtott be kérelmet. A kérelemben feltüntetett helyrajzi számú ingatlanokon 
felújítási, bıvítési, átalakítási munkákat szeretnének elvégezni, de ehhez a rendezési terv 
módosítására van szükség. A szóbeli megbeszélés során tájékoztatta a Zrt. képviselıit arról, 
hogy a rendezési terv módosítása több millió forintos költséggel jár. Javasolja, hogy az 
önkormányzat csak abban az esetben kezdeményezze a rendezési terv módosítását, ha 
módosítás költségeit a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. átvállalja. Véleménye szerint, a Zrt- 
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nek nagyon szép elképzelései vannak. A terveik között szerepel a Kakat melletti sétáló út 
kiépítése, horgásztanya kialakítása és vadászati lehetıség biztosítása. Örömére szolgál, hogy a 
fejlesztési elképzelések között szerepel a feldolgozóipar megvalósításának a terve. A tárgyalás 
során elhangzott, hogy a futballpályát továbbra is biztosítja a focisták részére, a mővelıdési 
ház hasznosításáról azonban még nincs konkrét elképzelésük. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a Zrt. kérelmén kívül szükséges-e a rendezési terv 
módosítása. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy jövı évi költségvetési számadatok ismerete nélkül a 
képviselı-testület nem tud felelıs döntést hozni a rendezési terv módosításáról, illetve az 
ezzel járó költségek biztosításáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 214/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. kérelmét, és úgy döntött, hogy 
 az önkormányzat rendezési tervének módosítását abban az esetben 
 kezdeményezi, ha a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. a rendezési terv 
 módosítás költségeinek megfizetését vállalja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. 5349 Bánhalma 
  3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
8. 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 vegyes tüzeléső kazánok telepítésérıl a Városháza és a Tarka-Barka 
Óvoda épületében 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat a Start közmunka program keretében támogatást 
nyert 2 db vegyes tüzeléső kazán beépítésére. A kiviteli munkákra három árajánlat érkezett, 
melyek közül a MELGAR TECH Kft adta a legalacsonyabb kivitelezési ajánlatot, de még ez 
az összeg sem lesz elég a kazánok beszerzésére, az önkormányzatnak az összeget meg kell 
pótolni kb. 3 millió Ft-tal, ahhoz, hogy a két épületbe beépítésre kerülhessen a kazán. A 
pályázat benyújtása után vált ismertté, hogy a Óvoda esetében kazán befogadására alkalmas 
helyiséget is építeni kell, melynek költsége abban az esetben térül meg, ha  a gázfőtést ki 
tudják iktatni. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
vegyes tüzeléső kazánok telepítésérıl a Városháza és a Tarka-Barka Óvoda épületében 
  
 Kenderes Város Önkormányzata a  START közmunka program keretében nyert  
 támogatás szerint a Városháza és a Tarka-Barka Óvoda épületében 1-1 db 100 kW-os 
 vegyes tüzeléső kazán beépítésének kivitelezésével megbízza a legalacsonyabb 
 árajánlatot adó MELGAR TECH Kft 5231 Fegyvernek, Ady E. út 37. vállalkozást.  
 Árajánlata bruttó 7.177.818 Gt. 
            A kivitelezési szerzıdés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
 Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
                      3./ MELGAR TECH Kft 5231 Fegyvernek, Ady E. út 37. 
                      4./ Irattár 
 
                            é r t e s ü l. 
 
9. 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 személygépkocsi beszerzésre a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására nyertes pályázati támogatásból 
 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 
benyújtott pályázat keretében a rendırségi épület felújítása, számítástechnikai berendezések 
beszerzése, valamint személygépkocsi vásárlása szerepel. A személygépkocsi beszerzésre 3 
árajánlatot kértek, melyek közül a legkedvezıbbet a DACIA SANDERO típusú 
személygépkocsi vásárlására tette az OMCAR Kft, de valószínő, hogy itt sem lesz elég a 
pályázatban szereplı összeg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a DACIA típusú gépkocsikkal kapcsolatban rossz tapasztalatai vannak. 
Véleménye szerint egy kocsi költsége nem csak a vételárból áll, hanem az üzemanyag- 
fogyasztás, szervizelés, javítási költségek is lényeges tényezık. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA érdeklıdött, hogy a beszerezni kívánt gépjármőrıl.  
 
SÜVEGES LAJOS: mőszakilag, minıségileg ezek az autók a modern kor követelményeinek 
megfelelıek, az alsó kategóriás gépkocsik színvonalát elérik. 
 
PARDI SÁNDOR: megerısítette a Süveges Lajos által elmondottakat, ı is értesült róla, hogy 
kategóriájukban, az ár-érték arányban nagyon jók ezek a gépjármővek. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 216/(XII. 13.) Kt. számú határozata 
személygépkocsi beszerzésérıl a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására nyertes pályázati támogatásból 
 
 Kenderes Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
 fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból a „közbiztonság 
 növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” nyertes pályázati támogatás 
 felhasználásával személygépkocsi beszerzését kezdeményezi. 
           A legkedvezıbb árajánlatot adó OMCAR Szolnok Kft (Szolnok, Abonyi út 63.) 
           által forgalmazott DACIA SANDERO Új Fázis ACCESS 1,2 16 V 55 Kw típusú  
           személygépkocsit kívánja beszerezni. Ajánlati ár: 2.097.600 Ft + 120.000 Ft 
           forgalomba helyezési költség. 
           A beszerzéssel kapcsolatos ügyintézéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
             
            Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
                      3./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l. 
 
 
 
10. 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 Kenderesi  Szakiskola, Középiskola és Kollégium konyhájának további mőködésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vétele kapcsán a középiskola konyhájának további mőködésérıl is dönteni 
kell. Az intézmény alapfeladata között a konyha mőködtetésével összefüggı feladatok is 
vannak, ezért az önkormányzatnak gondoskodni kell arról, hogy ezt a feladatot és a hozzá 
kapcsolódó foglalkoztatottakat saját feladat ellátási körében, illetve irányítása alatt tartsa meg. 
Az önkormányzat döntésével  saját feladatkörében vonja ezeket a feladatokat. Ennek 
megfelelıen módosítani kell a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elhangzottakat két javaslattal egészíti ki. Amennyiben 
minisztériumi fenntartásba kerül az intézmény, és a minisztérium vállalja a konyha 
mőködtetését, akkor az önkormányzat adja vissza a konyha mőködtetését.  További javaslata 
volt, hogy a nyersanyag beszerzéseknél törekedni kell a helyi termelıktıl történı beszerzésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem javasolja, hogy saját maguk irányában fogalmazzák meg a 
nyersanyagbeszerzések formáját. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  217/2012.(XII.13.) Kt. számú határozta 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium konyhájának további mőködésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 2013. január 1-tıl  a törvény erejénél fogva a Kenderesi Szakiskola, Középiskola  
 és Kollégium által mőködtetett konyhát  az önkormányzat  saját feladatkörébe vonja,  
 és ezeket a feladatokat szakfeladaton mőködteti tovább. 
 Az érintett szakfeladatokon megvalósuló feladatellátáshoz kapcsolódó 
 munkavállalók az önkormányzat foglalkoztatottjai lesznek.   
 Tekintettel arra, hogy a konyha és az ebédlı helyisége fizikálisan 
 nem különíthetı el az átadásra kerülı épületegyüttestıl, ezért a 
 jövıbeni üzemeltetésrıl külön megállapodást kell kötni a 
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 
 A Képviselı-testület felkéri Dr Gaszparjan Karen jegyzıt, hogy 
 az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  függelékén 
 a módosításokat vezesse át, illetve gondoskodjon a változások 
 törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl. 
 
 Felelıs: Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
 Határidı: azonnal 
 
 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                           Osztályának vezetıje, Helyben 
                      5./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 
                          Szolnok,  Magyar út 8. 
 
                          é r t e s ü l n e k.  
11. 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 nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) 
pontja alapján meghozott döntésrıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Emberi Erıforrások Minisztériumának Oktatásért Felelıs 
Államtitkára hivatalos tájékoztatása szerint 2013. január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti 
idıszakra az általános iskola mőködtetéséhez megállapított hozzájárulás mértékének havi 
összegét az önkormányzat esetében 2.450 ezer Ft-ban állapítja meg. A hozzájárulás 
mértékének meghatározása során figyelembe vették a település 2012. január 1-jei 
lakosságszámát, azt, hogy a települési önkormányzatnak jelentkezett-e ÖNHIKI-s igénye az 
elmúlt három évben, a gépjármőadó és egyéb helyi adók 2011. évi tényadatát, és az arra 
vonatkozó 2013. évi prognózist, a fenntartott köznevelési intézmények feladatellátási 
helyeinek számát, a települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények 
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 korrigált 2011. évi nettó üzemeltetési kiadásainak mértékét, a nem az önkormányzat által 
fenntartott köznevelési intézmények korrigált mőködési kiadásait abban az esetben, ahol az 
önkormányzat jelenleg nem tart fenn intézményt, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló, 
köznevelési célú intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületeknek a 2013. évre 
prognosztizált mőködési és felújítási kiadásait azzal, hogy megfizetendı hozzájárulásként a 
gépjármőadó és a helyi adó várható összegének 50 %-át, legfeljebb azonban a korrigált 
mőködtetési kiadás összegét határozta meg.  A települési önkormányzatnak döntést kell hozni 
arra vonatkozóan, hogy a megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazattal, 1 fı ellenvéleménye mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes város Önkormányzatának 218/2012.(XII.13.) Kt. számú határozata 
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§. (24) bekezdés 
ab) pontja alapján meghozott döntésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Nkt. 74.§. (4) 
 bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját 
 és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami 
 intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétıl fenntartott köznevelési 
 intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
 mőködtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 
 
 Errıl: 1./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
                           Igazgatósága, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: mindenkit szeretettel várnak szombaton a Mővelıdési Házban 
megrendezésre kerülı városi karácsonyi gálára, melyet helyi intézmények és civil szervezetek 
részvételével szerveznek. December 22-én szombaton délelıtt kerül megrendezésre a 
Mindenki karácsonya, délután egy órától kézmőves foglalkozás lesz, majd Alföldi betlehemes 
játékot mutatnak be  a néptáncos gyerekek, utána adventi gyertyagyújtásra kerül sor a 
Városházánál felállított adventi koszorúnál, 17 órától pedig a Római Katolikus templomban 
karácsonyi koncert lesz, ahol fellép Balla Judit, Balla Melinda és Lakatos Gergely. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság sok szeretettel vár mindenkit 
december 21-én Bánhalmán adventi készülıdésére,  és december 22-én Kenderesen a 
Mindenki karácsonya ünnepségre. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: vasárnap délután harmadik alkalommal veszi át Gödöllın a betlehemi 
lángot, amely még bensıségesebbé teszi az adventi gyertyagyújtást.  

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elmúlt idıszakban két rendezvényen képviselte az 
önkormányzatot. Kisújszálláson a Kisújszállási Önkéntes Tőzoltóparancsnokság ülésén vett 
részt,  Kunmadarason pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 
elızetes véleményezésének térségi egyeztetésén képviselte az önkormányzatot. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ bejelentette, hogy önkormányzati ügyek tárgyalása miatt a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja a Képviselı-testület munkáját. 
 
A nyílt  testületi ülést 15 óra 30 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. december 13-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 13-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           207/2012. 
 
1./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek  
    elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
    kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a közbeszerzési feladatok  
    ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó  
    beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálásáról                 208/2012. 
 
2./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek  
     elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a Megvalósíthatósági  
     Tanulmány és a Költség – haszon elemzés elkészítése” tárgyú,  
     közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre  
     benyújtott ajánlatok elbírálásáról                                                      209/2012. 
 
3./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek  
     elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031 
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a PR és marketing 
     feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá 
     nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok  elbírálásáról     210/2012. 
 
4./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek  
     elıkészítése Kenderesen” tárgyban a „KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a projektmenedzsmenti 
     feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési törvény hatálya alá 
     nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról      211/2012. 
 
5./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város 
     Önkormányzata közötti, a köznevelési intézmények állami 
     fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás elfogadásáról       212/2012. 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzata részvételérıl a Magyarország 
     2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi 
     CLXXXVIII. törvény 76/C §-a szerinti adósságkonszolidációban      213/2012  
 
7./ A Középtiszai Mezıgazdasági Zrt kérelmérıl         214/2012. 

 



- 2 - 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
8./ Vegyes tüzeléső kazánok telepítésérıl a Városháza és a 
      Tarka-Barka Óvoda épületében      215/2012. 
 
9./ Személygépkocsi beszerzésérıl a közbiztonság növelését 
     szolgáló fejlesztések megvalósítására nyertes pályázati 
     támogatásból        216/2012. 
 
10/A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
     konyhájának további mőködésérıl     217/2012. 
 
11/A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 
     (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés ab.) pontja alapján meghozott 
      döntésrıl         218/2012.  
             
 
  
 


