
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol. --- 
 
Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond  Művelődési Ház igazgatója, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 
fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
A Képviselő-testület ülését telefonon hívta össze, a napirendek sürgőssége és fontossága 
miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendek megtárgyalását: 
 
1./ Előterjesztés a „Startmunka 2013 program beszerzései – II.egyéb projektérszek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló a Kbt.122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek 
kiválasztásáról 
 
2./ Előterjesztés a „Startmunka 2013. program beszerzései – III. megismételt projektrészek” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) 
pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 
 
3./ Előterjesztés szociális szövetkezetbe történő belépésről 
 
4./ Előterjesztés Kenderes, Vasút út 3. szám alatti telephely utómonitoring alapján történő 
kármentesítési költségeinek biztosításáról 
 
5./Előterjesztés települési értéktár bizottság létrehozásáról 
 
6./ Egyebek 
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Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 122/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 10-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napirend tárgyalása előtt bejelentette, hogy Bíró Csaba, a Pénzügyi 
és Városgazdálkodási Osztály vezetője augusztus 1-től más munkahelyen folytatja munkáját. 
Az osztályvezetői teendők ellátásával jegyző úr Süvegesné Bakondi Máriát bízta meg, ezen 
túlmenően olyan átszervezésekre kerül sor az osztályon, amely biztosítja  a szabályszerű 
pénzügyi folyamatok bonyolítását. A Képviselő-testület nevében megköszönte Bíró Csaba 
munkáját. Úgy gondolja, hogy olyan szakemberrel dolgozhattak együtt, akire bármikor 
számíthattak, és információi alapján a döntéseket biztonsággal tudták meghozni. További 
munkájához sok sikert, erőt, egészséget kívánt. Süvegesné Bakondi Mária osztályvezetői 
munkájához minden segítséget megadnak, bízik benne, hogy zökkenőmentes lesz a munka. 
További terveikben szerepel a belső ellenőr 4 órás foglalkoztatása, mert véleménye szerint 
sokkal több belső ellenőri munkára lenne szükség önkormányzati szinten.  
 
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 
 
Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései – II. egyéb projektrészek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122 § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
OROSZ MIHÁLY:. a közbeszerzési eljárás eredményes volt, mindhárom ajánlati rész 
tekintetében. 
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 Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az írásos anyag tartalmazza. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 123/2013.(VII.10.) Kt. számú határozat 
a „Startmunka 2013 program beszerzései – II. egyéb projektrészek” tárgyú, árubeszerzésre 
irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési 
javaslata alapján a fenti elnevezésű projekt megvalósítására, a közbeszerzési eljárás egyes 
részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 
9.számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában megjelölt 
ajánlattevőket.  

 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések 

megkötésére.  
 
3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 

 

 

 

Erről értesül:   
Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző  Helyben 
Képviselő-testület    Helyben 

 
 
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 
 
Előterjesztés a Startmunka 2013 program beszerzései – III. megismételt projektrészek” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés 
a.) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
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OROSZ MIHÁLY: az eljárásban négy ajánlati részre kértek ajánlatot, amely közül az 
üzemanyag, kenőanyag, az állatbeszerzés, az állatbeszerzés (egyéb) részekben eredményes, a 
szárazáru (liszt) esetében eredménytelen volt az eljárás, mivel utóbbira nem nyújtottak be 
ajánlatot. A másik három részre 1-1 db ajánlat érkezett.  Az ajánlatok elbírálásának 
összegzését az írásos anyag tartalmazza. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 124/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
a „Startmunka 2013 program beszerzései – III. megismételt projektrészek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára 
tekintettel, a Kbt. 94-100. §. alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 
 

 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és 

döntési javaslata alapján a fenti elnevezésű projekt megvalósítására, a közbeszerzési 
eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM 
rendelet 9.számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában 
megjelölt ajánlattevőket.  

 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések 

megkötésére.  
 
3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 
Erről értesül:   

Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző  Helyben 
Képviselő-testület    Helyben 

 
 

 
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 
 
Előterjesztés szociális szövetkezetbe történő belépésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt testületi ülésen vázolta, hogy szociális szövetkezet 
létrehozására van lehetőség.  A Start munkaprogram mellett olyan formát kell keresniük, 
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 amellyel a most foglalkoztatott  munkavállalókból a későbbiek folyamán önfoglalkoztató 
munkaerő válik. A szociális szövetkezet megalakítását nagyon alaposan áttanulmányozták, 
szakemberektől tanácsokat kértek, az illetékes minisztérium képviselőivel több ízben 
tárgyaltak, valamint a NAKVI szakembereivel is egyeztettek. Olyan pályázati lehetőség 
nyílik a közeljövőben, amelybe a szociális szövetkezet is bekapcsolódhat. Pályázható 
azoknak a közfoglalkoztatottaknak a munkabére is, akik alapító tagjai lesznek a 
szövetkezetnek. Addig, amíg a pályázat elbírálásra kerül, a közfoglalkoztatott alapító tagok 
bérét fizetni kell. „Alföldi Szociális Szövetkezet” néven kívánják a szövetkezetet 
bejegyeztetni, 6 fő természetes személy és az önkormányzat alapításával. A két 
közfoglalkoztatotton kívül a többi alapító tag minden ellenszolgáltatás nélkül vállalja a 
munkát. A Képviselő-testületnek abban kell dönteni, hogy alapító tagként lép be a 
létrehozandó szociális szövetkezetbe, továbbá határozni kell részjegy vásárlásáról is. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a napokban került meghirdetésre a tanyaprogram. Az előzetes 
információk alapján ilyen jellegű pályázatokban a szociális szövetkezetek pályázhatnak, ahol 
hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű emberek munkába történő bevonása. 
 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselő 8 óra 20 perckor a testületi ülésről eltávozott, 
így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy az alapító okiratban termelést lehet-e megjelölni. 
A feldolgozóüzem létrehozását jó iránynak tartja, a tej és húsfeldolgozás fejlesztését illetően. 
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az alapító okirat tartalmazhatja a termelést, viszont a pályázatban nem 
szerepelhet. Valószínűleg a növényi feldolgozás irányában tudnak előre lépni. 
 
CSATÁRI LAJOS: jól látható az a törekvés, amely a mezőgazdasági vertikumra irányul. 
Nemcsak megtermelni, hanem feldolgozni, tárolni, forgalmazni kell az árut, amely komplex 
feladat. Fel kell mérni azokat a kapacitásokat, amelyek optimális szintre helyezik a 
termelőket és forgalmazókat. Versenyképesség tekintetében árban, vagy minőségben 
versenyképesnek kell lenni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy az önellátásra berendezkedés óriási előrelépés 
lenne a város életében. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 125/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat szociális szövetkezetben történő belépésről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezte azon 
 szándékát, miszerint alapító tagként lép be a létrehozandó 
 szociális szövetkezetbe. 
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 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert 
           a szükséges intézkedések megtételére, és az Alapszabály aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 126/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás részjegy vásárlásához 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul 
 a létrehozandó szociális szövetkezetben nettó 2 millió Ft értékű 
            részjegy vásárlásához 2013.évi fejlesztési célú céltartaléka terhére. 
 
 
            Erről. 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Osztálya, Helyben 
 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 9 órakor a testületi ülésről eltávozott, így 
a jelenlévő képviselők száma 4 fő.  
 
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 
 
Előterjesztés a Kenderes, Vasút út 3. szám alatti telephely utómonitoring alapján 
történő kármentesítési költségeinek biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága a 
beterjesztett startmunka mintaprogrammal kapcsolatban küldött tájékoztatása alapján a 
telephely jelenlegi tulajdonosa által megküldött állapotfelmérési dokumentációt a Közép-
tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadta, 
egyidejűleg négy éves kármentesítési monitoringot írt elő. Az utómonitoring folytatását – 
többek között – azzal indokolták, hogy a 2013-ban elvégzett, egyszeri talaj és talajvíz 
mintavétel határérték alatti vizsgálati eredményei nem bizonyítják, hogy a terület nem 
szennyezett, ezért ezt a minimum négy évig tartó monitoring vizsgálattal kell bizonyítani. A 
jelenlegi tulajdonost kötelezték, hogy a területen levő volt szivattyúházban a megmaradt 
szerelvények leszerelését, a szennyezett szerelvényaknák kitakarítását a Felügyelőség felé 
2013. augusztus 31-ig dokumentálja. Amennyiben a négy évig fennálló utómonitoring 
alapján sürgős és jelentős összegű kármentesítésre kötelezné a Felügyelőség a mindenkori 
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 tulajdonost, akkor a telephely megvásárlása esetén ezen kötelezés teljesítésére az 
önkormányzatnak kell kötelezettséget vállalnia. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 127/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Vasút út 3. szám alatti telephely utómonitoring alapján történő 
kármentesítési költségeinek biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Kenderes, Vasút út 3. szám alatti telephely megvásárlásával kapcsolatban 
  a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságától érkezett 
 tájékoztatást. 
 A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonjog megszerzését követően, 
 4 évig tartó utómonitoring alapján az esetleges sürgős és jelentős összegű 
 kármentesítés költségét vállalja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
                           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 
 
Előterjesztés települési értéktár bizottság létrehozásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal igazgatójának 
tájékoztatása alapján a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény szerint a települési önkormányzat települési, a megyei önkormányzat megyei 
értéktár létrehozásáról dönthet. Az értéktár összeállításához az önkormányzatok értéktár 
bizottságot hozhatnak létre, amely szervezi a településen, a megyében fellelhető nemzeti 
értékek azonosítását, létrehozza a településen, megyében fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjteményt. A Kormányhivatal a település értéktár létrehozásával kapcsolatban 
fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy a települési önkormányzatnak döntést kell hozni 
arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, abban az esetben 
is, ha a döntés nemleges. 
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H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta a járási, vagy kistérségi szintű értéktár bizottság 
létrehozását.  
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 128/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
települési értéktár bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 nem kíván létrehozni települési értéktár bizottságot. 
 Amennyiben a Képviselő-testület – figyelemmel  a magyar nemzeti értékek és  
 a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2 §, (3) 
           bekezdésére – a települési értéktár bizottság létrehozására vonatkozó nemleges 
 döntését megváltoztatja, a döntést követő 30 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok 
 Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztatja. 
 
 Erről: 1./ Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke, 
                           5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                      2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal igazgatója, 
                           5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                     3./  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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte Ács Andrea Évát, a Művelődési Ház igazgatóját, ismertesse a 
Képviselő-testülethez írott kérelmét. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általa 
vezetett intézmény számára történő szintetizátor vásárlását engedélyezni szíveskedjen. 
Kérését azzal indokolja, hogy a kisújszállási Városi Zeneiskola a városban kihelyezett, több 
éve tartó zongora képzése mellett szeretné bővíteni tevékenységi körét, szintetizátoron 
történő zeneoktatással.  Úgy gondolja, hogy ezen képzési formán történő részvételre igény 
mutatkozik a kenderesi gyerekek és fiatalok körében. A napokban alakult meg a városban 
egy fiatalokból álló zenekar, akik számára az intézmény próba és fellépési lehetőségeket 
kíván biztosítani. Ehhez is szükséges lenne a hangszer beszerzése. A hangszer ára a szolnoki 
Roland hangszerbolttal történt telefonos egyeztetés alapján 180 ezer Ft, amelyet intézményi 
költségvetésből kívánnak finanszírozni. Az intézmény költségvetés bevételi oldalát ezen 
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 kiadással egyidejűleg kéri megemelni, ugyanis az intézmény felnőttképzési tevékenységéből 
származó terembérleti díjak várható összege fedezi a tervezett kiadás összegét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ támogatandónak ítéli a kérelmet, ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy 
olyan helyiséget kellene kialakítani az intézményben, amely „zeneszobaként” működhetne. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a zeneszoba kialakításának nincs akadálya, de téli időszakban csak a 
kisebb termeket használják takarékossági szempontból. Az egész épület állapota nagyon 
rossz, néhány esetben kritikán aluli. A szintetizátort az intézmény többletbevételeinek terhére 
kívánják megvásárolni. 
 
BÍRÓ CSABA: abban kell dönteni, hogy szintetizátort vesz az intézmény, vagy inkább az 
épület karbantartására költi a 180 ezer Ft-ot.  Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy szintetizátort vásárol, a forrást meg kell jelölni, mivel a felhalmozási egyensúlyt 
biztosítani kell.  
 
CSATÁRI LAJOS: elvi álláspontját ismerteti. Alapelve, hogy a termelőkapacitás bővítésére 
kell használni minden forrást, mert nagyon lényeges a gazdaság megalapozása és fejlesztése. 
Ettől függetlenül tisztában van a kultúra fontosságával is, ezért a maga részéről támogatja a 
kérelmet. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Művelődési Ház épülete valóban rossz állapotban van, amelyhez 
a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználását tartaná megoldásnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: támogatja a szintetizátor vásárlását. Örül annak, hogy a napokban 
összeállt egy fiatalokból álló zenekar. Egyetért azzal a véleménnyel, hogy a gazdaság 
beindításánál fontosabb nincs, erre a Képviselő-testület is kiemelt figyelmet fordít, de úgy 
véli, hogy a kultúrára is áldozni kell egy településnek. Szívügyének tartja a Művelődési Ház 
felújítását,  amelyhez mindenképpen pályázati lehetőséget kell keresni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: meg kell szólítani azokat, akik zenélnek. Elképzelhetőnek tartja 
egy helyi szintű zenei gála megszervezését is, helyi fiatalok részvételével. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: folyamatban van egy 20-30, főleg hátrányos helyzetű 8-13 
éves gyerekekből álló énekkar szervezése az általános iskolában. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 4 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 129/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
szintetizátor vásárlásának engedélyezése a Művelődési Ház részére 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Művelődési Ház igazgatójának kérelmét, és úgy döntött, hogy az 
 intézmény részére, szintetizátor vásárlására 180 ezer Ft-ot biztosít 
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           az önkormányzat 2013. évi fejlesztési céltartalékának terhére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Művelődési Ház igazgatója, Kenderes, Szent István út 33. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki roma kulturális 
esemény megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének 
támogatására. A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán 
keresztül a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, a roma kisebbség 
kulturális örökségeinek és múltjának megismerése, a különböző kultúrából származó 
emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. A pályázat megvalósításában szorosan 
együttműködnek a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Kérte, döntsön a testület a pályázat 
benyújtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 130/2013.(VII.10.) Kt. számú határozata 
„Roma hagyományok őrzése Kenderesen” című pályázat benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
 a „Roma hagyományok őrzése Kenderesen” című pályázat benyújtását 
 az Emberi Erőforrások Minisztériumához a ROM-RKT-13 kódszámú 
 pályázati kiírásra. 
 Az önkormányzat a program lebonyolítását támogatja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: elismerését fejezte ki a helyi amatőr színjátszókör tagjainak, akik 
nagy sikerrel mutatták be a Tűvétevők című darabot a Művelődési Házban. Úgy véli, hogy ez 
igazi értéket jelent a város életében a rendezvény, ahol az amatőr szereplők áldozatos 
munkával készültek arra, hogy szórakoztassák az embereket. 
 
CSATÁRI LAJOS: ismét felhívta a figyelmet egy helybeli idős ember panaszainak 
kivizsgálására, aki megkereste őt problémáival.  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 óra 20 
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. július 10-i ülése napirendjének elfogadásáról     122/2013. 
 
1./ A „Startmunka 2013 program beszerzései – II. egyéb 
     projektrészek” tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. §. 
     (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti értékhatárt meghaladó 
     hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 
     az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról     123/2013. 
 
2./ A „Startmunka 2013 program beszerzései – III. megismételt 
     projektrészek” tárgyú, árubeszerzésre irányuló nemzeti eljárásrend 
     alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontjára tekintettel, a Kbt. 
     94-100. §. alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli 
     tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról  124/2013. 
 
3./ Szándéknyilatkozat szociális szövetkezetben történő belépésről 125/2013. 
 
     Hozzájárulás részjegy vásárlásához     126/2013. 
 
4./ A Kenderes Vasút út 3. szám alatti telephely utómonitoring 
    alapján történő kármentesítési költségeinek biztosításáról  127/2013. 
 
5./ Települési értéktár bizottság létrehozásáról    128/2013. 
 
6./ 
 
a./ Szintetizátor vásárlásának engedélyezése a Művelődési Ház 
    részére         129/2013. 
 
b./ „Roma hagyományok őrzése Kenderesen” című pályázat 
     benyújtásáról        130/2013.  


