
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Veresné Nagy 
Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna, Király Lászlóné önkormányzati képviselők. 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Dr. Tóta Áron 
ügyvéd, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, 2 fő bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 161/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 25-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 . – 
 

 
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  Magyarország 2013. évi önkormányzati fejlesztési tartalékból 
finanszírozott támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben az évben is van lehetőség az önkormányzati fejlesztési 
tartalékból finanszírozott támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Az önkormányzatnak 
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több olyan előre nem látható kiadása keletkezett, ami indokolttá és megalapozottá teszi a 
kérelem benyújtását. Ilyen előre nem tervezhető kiadás lesz többek között a MÉM telep 
megvásárlásához kapcsolódó költségek biztosítása. Javasolja a Képviselő-testületnek a 
támogatási igény benyújtását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 162/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
a Magyarország 2013. évi önkormányzati fejlesztési tartalékból finanszírozott támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletének 1. 
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalékból 
finanszírozott, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásra. 

 
Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 

2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján), Budapest 
3./ Pádár Lászlóné polgármester, helyben 
4./ Dr. Gaszparjan Karen, helyben 
5./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben 
 
é r t e s ü l n e k, - 

 
 
2.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Allianz Hungária Zrt-vel fennálló biztosítás felmondásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak jelenleg az Allianz Biztosítónál van vagyon- és 
felelősségbiztosítása. Az elmúlt időszakban több biztosítótól érkezett kedvezőbb ajánlat. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a fordulónappal mondja fel a biztosítását, és a következő 
ülésén döntsön a beérkezett ajánlatok alapján, hogy melyik biztosító ajánlatát fogadja el. Az 
önkormányzatnak jelenleg van egy folyamatban lévő peres ügye, de azt nem befolyásolja a 
biztosítás felmondása.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a forduló nap november 1. A biztosítást a forduló napot 
megelőző harmincadik napig lehet felmondani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 163/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Allianz Hungária Zrt-vel fennálló vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés felmondásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, 
 hogy az Allianz Hungária Zrt-vel fennálló vagyon- és felelősség- 

biztosítását 2013. november 1.-i fordulónappal felmondja. 
 A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a 
 felmondó nyilatkozat aláírására. 
 
 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 . - 
 
 
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 „Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a korábbi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
mezőgazdasági minta program keretében lehetőség nyílt 15 millió forintos kiegészítő 
támogatás igénylésére. Örömmel számol be arról, hogy az önkormányzat elnyerte ezt a 
támogatást, ezért az eszközbeszerzéshez szükség van a közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
OROSZ MIHÁLY: jelenleg a képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárás megindításáról, 
valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról kell dönteni. Az elnyert összeg egy 
részéből benzin-gáz üzemű villástargoncát szeretnének vásárolni. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklődött, hogy a villástargonca kihasználtsága összefüggésben van-e az 
aprítóberendezéssel. A targonca egy anyagmozgatási rendszerben lévő elem, nem tudja, hogy 
a kihasználtságát mivel tudják még összekötni.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN mint ismeretes több olyan projekt indult, amelynél tudják 
használni a targoncát (közút, belvíz, mezőgazdaság). A targonca beszerzés leginkább azonban 
a mezőgazdasági projekthez kapcsolódik. A beszerzésre három millió forintot terveztek. Az új 
targonca beszerzési ára tíz millió forint körül van, ezért külföldről behozott használt targoncát 
kívánnak vásárolni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2013. (IX. 25.) sz. határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” tárgyú, árubeszerzésre 
irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság 
tagjainak kiválasztásáról 
  

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 
és döntött arról, hogy a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint módosítja, továbbá a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési 
eljárást megindítja.  

 
2./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, 
tagjainak Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, 
valamint Bakos Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.  
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, 
 4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 
 
 é r t e s ü l n e k .- 
 

1. sz. melléklet a 164/2013.(IX.25.) Kt. számú határozathoz 
  

Kenderes Város Önkormányzat 
 2013. évi közbeszerzési terve 

 

 Időbeli ütemezés 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzésse
l 

összefüggésben 
előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 I. 

Árubeszerzés 
 

 
  

 
 

„Startmunka 
2013 program 
beszerzései – I. 
Mezőgazdasági 

projektrész” 

16.000000-
5 

Nemzeti 
Nyílt eljárás, 
hirdetmény 

közzétételével 
2013.03.20. 2013.12.31. nem 



„Startmunka 
2013 program 

beszerzései – II. 
Egyéb 

projektrészek” 
 

16.000000-
5 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013.04.11. 2013.12.31. Nem 

„Startmunka 
2013 program 
beszerzései – I. 
Mezőgazdasági 
projektrész – 

eredménytelen 
ajánlati részek” 

16.000000-
5 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. 05. 15. 2013.12.31. nem 

Startmunka 
2013 program 
beszerzései – 

IV. egyéb 
gépbeszerzések” 

 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013.09. 25. 2013.12.31. nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

„Szennyvíztisztító 
telep és 

szennyvízhálózat 
bővítésnek 
előkészítése 
Kenderesen” 

tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-

0031 
azonosítószámú 

pályázattal 
kapcsolatos 

tervezői feladatok 
ellátására 

71.32.00.00-
7 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

2013.01.- 02. 2013. 09. 30. nem 

Kenderes Város 
Önkormányzat 
közigazgatási 

területén a 
lakossági települési 

szilárd hulladék 
rendszeres 
begyűjtése, 
elszállítása,  

ártalmatlanítása 

90500000-2   2013.06.   nem 
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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 
 
A Kenderesi Néptánc Csoport támogatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a néptáncos gyermekek részére erdélyi utazást szerveznek. Ezek a 
gyerekek hosszú éveken keresztül nagyon sokat dolgoztak, a település szinte valamennyi 
rendezvényén fellépnek.  A gyerekek áldozatos munkájának egyfajta elismerésére szolgálna 
ez a kirándulás. Az augusztusban megrendezett falusi lakodalomból a néptáncos gyerekeknek 
több mint négyszázezer forint bevétele keletkezett. Az előzetes költségszámítás alapján, az 
autóbusz költsége és a sofőrök díjazása 460 ezer forintba kerül. A szülőktől tízezer forint 
körüli összeget kérnek. A testvérvárosi kapcsolatokon keresztül lehetőség nyílt két éjszakára 
ingyenes szállást rendezni. Úgy gondolja, hogy segítség nélkül ezek a gyerekek közül sokan 
nem juthatnának el Erdélybe. Biztos abban, hogy a csodálatos táj és a színes, gazdag program 
egy életre szóló élményt nyújt a gyerekeknek. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 
utazás költségeihez 200 ezer forint támogatást biztosítson a költségvetési tartalékból.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 165/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Néptánc Csoport támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,  
 hogy 200 ezer Ft támogatást biztosít a 2013. évi általános tartalék terhére 
 a Kenderesi Néptánc Csoport részére az erdélyi utazáshoz. 
 A támogatást a Kenderesi Néptánc Csoport Fegyvernek és Vidéke  

Körzeti Takarékszövet Kenderesi Fiókjánál vezetett 69300121-50099177 
számlaszámára utalja. 
  

 Erről: 1./ Kenderesi Néptánc Csoport, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
Volt MÉM Repül őgépes Szolgálat telephelyének megvásárlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Munkaügyi Központban aláírásra 
került a hatósági szerződés, így elkezdődhet a telep adás-vételének előkészítése. Árverés alatt 
lévő ingatlanról van szó, ezért első lépésben az ingatlan árverezését kellett leállítani. Az 
önkormányzat csak tiszta tulajdonjogú ingatlant vásárol meg. Az ügyvéd úr a jogügylet  
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megkötésének előkészítése érdekében van jelen a mai ülésen. Kéri a képviselő-testület 
felhatalmazását az adásvételi-szerződés megkötésére. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. TÓTA ÁRON: a telep négy ingatlant foglal magában. Valamennyi ingatlan esetében 
végrehajtási jog van bejegyezve. A jogügylet folyamata úgy zajlik le, hogy az adás-vételi 
szerződés aláírását követően a végrehajtói letéti számlára át kell utalni a végrehajtó által 
írásban leigazolt tartozás összegét. Nagyságrendileg ez az összeg 21.700,- ezer forint. Az 
önkormányzat a vételárból azt az összeget, amit a végrehajtó leigazolt nem az eladónak, 
hanem a végrehajtónak fizeti ki. A végrehajtó nyilatkozata szerint, ha az összeg megérkezik a 
végrehajtói letéti számlára, akkor intézkedik az ingatlanok tehermentesítéséről. A törlési 
engedélyek megérkezése után kerülhet sor a vételár fennmaradó részének a teljesítésére. A 
teljes vételár kiegyenlítését követően a tulajdonjog az önkormányzat részére bejegyzésre 
kerül. Véleménye szerint, a jogügylet lebonyolítása legkésőbb október végére befejeződik. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: fontos, hogy az adás-vételi folyamat október végéig 
befejeződjön, mivel a telep megvásárlására biztosított támogatásból 70 % előleg formájában 
már megérkezett. Az előleg elszámolásának időpontja október 31. Célszerűnek tartaná, ha az 
előleg elszámolás határidejéig a teljes összeggel el tudnának számolni, mivel így már 
novemberben megkaphatja az önkormányzat a támogatás fennmaradó részét. Amennyiben ez 
nem sikerül, úgy csak januárban a végelszámolás időpontjában kaphatják meg a fennmaradó 
30 %-os támogatási összeget. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön arról is, hogy az előleg 
és a vételár különbözetét a végelszámolás teljesítéséig az önkormányzat a saját 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 fő támogató szavazatával és 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 166/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert, hogy Kenderes belterület 415. hrsz, 
 418/1 hrsz, 418/2 hrsz, 420/2 hrsz alatt található ingatlanok adásvételi 
 szerződését aláírja. 
 A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az adásvételi szerződésben 
 rögzített finanszírozás szerint utalványozza az ingatlanok vételárát. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      3./ Szabó Lajos eladó, 53321. Kenderes, Vasút út 3. 
                      4./ ifj. dr. Tóta Áron 5000 Szolnok, Baross Gábor út 2. 
 
                           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 
 
Tájékoztatás folyamatban lévő peres ügyről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szennyvízberuházással kapcsolatban az elmúlt évben az I. és II. fokú 
bíróság úgy döntött, hogy az OMS Környezetvédelmi Kft-nek vissza kell fizetni az 
önkormányzatnak a kétszeres engedményezésből származó összeget. Az OMS 
Környezetvédelmi Kft. nem értett egyet a bíróság döntésével, ezért felülvizsgálati kérelemmel 
fordult a Kúriához. A Kúria az I. és II. fokú bíróságok döntésével ellentétben az OMS javára 
döntötte el a pert. 
 
DR. TÓTA ÁRON a szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzat önhibáján kívül 
kétszeres kifizetést teljesített. Az önkormányzat szempontjából igazságosan került a helyére a 
kétszeres kifizetés, amikor mind a Tatabányai Törvényszék mind a Győri Ítélőtábla úgy 
döntött, hogy azt az összeget, amit az OMS Környezetvédelmi Kft. részére teljesített az 
önkormányzat azt nem kellett volna kifizetni. Az az engedményezés, ami alapján az 
önkormányzat teljesített az OMS-nek az jogilag érvénytelen ügylet volt, így nem 
keletkezhetett volna fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Mind a két bíróság 
egybehangzóan azt az álláspontot képviselte, hogy az önkormányzatnak vissza kell kapni a 
jogtalanul kifizetett összeget. A Kúria felé benyújtott felülvizsgálati kérelem egy rendkívüli 
jogorvoslati kérelem, amellyel élt az OMS. Igaz írásba foglalva még nem kapta meg az 
ítéletet, de teljes megdöbbenéssel hallgatta végig az ítéletet és annak indokolását. A Kúria 
hatályon kívül helyezte mind az I. mind a II. fokú bíróság ítéletét. A II. fokú bíróság által 
jogerősen megítélt összeget az önkormányzatnak vissza kell fizetni az OMS-nek. Jelenleg 
keresik a lehetőséget arra, hogy a Kúria döntése ellen milyen formában tudnának az 
Alkotmánybírósághoz fordulni. A Kúria a döntését azzal indokolta, hogy nem bizonyosodott 
be, hogy kétszeresen történt meg ugyanannak az összegnek az engedményezése a SÁMA Kft. 
részéről. A tanúvallomások és az okirati bizonyítékok mind azt támasztották alá, hogy 
ugyanaz a követelés történt meg kétszer. A per során felmerült az az indítvány, hogy 
rendeljenek ki könyvszakértőt az önkormányzat eseménykori gazdálkodási, pénzügyi 
átvilágítására. A bíróság ezt az indítványt elutasította, mert nem találta szükségesnek, hiszen a 
tanúvallomások és okirati bizonyítékok pontosan alátámasztották, hogy ugyanazt a követelést 
engedményezték kétszer. A Kúria megtehette volna, hogy hatályon kívül helyezi a döntést és 
elrendeli a könyvszakértői vizsgálatot. Az írásos ítélet ismerete nélkül röviden ennyit tud 
elmondani. Továbbra is keresi a jogorvoslati lehetőséget.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy már a mai nap folyamán megbeszélést 
kezdeményezett az OMS Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója az önkormányzattal. 
Az ítélethirdetést követően az OMS írásban felszólította az önkormányzatot a fizetési 
kötelezettségének teljesítésére. A személyes megbeszélés során megállapodott az OMS 
Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgatójával arról, hogy az első részletet (bruttó 
10.000.000,- Ft) szeptember hónapban fizeti vissza az önkormányzat, melynek teljesítéséhez 
kéri a képviselő-testület felhatalmazását. A további részletek megfizetésének időpontját az 
önkormányzati fejezeti tartalékból finanszírozott, helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elbírálásának időpontjától tették függővé 
(várhatóan november vége). 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy az önkormányzatnak mennyi pénzt kell 
visszafizetni. 
 
DR. TÓTA ÁRON: 41.000.000 Ft és ennek az összegnek az egy évre jutó kamata, valamint 
7.000.000,- Ft perköltség. Számára teljesen érthetetlen ez a döntés, mivel a Kúria az I. és II. 
fokú bíróságok egybehangzó döntését változtatta meg.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat nem került volna ilyen helyzetbe, ha a SÁMA Kft. 
nem ment volna csődbe. Tulajdonképpen az OMS elvégezte a munkát, így jogosan követeli az 
elvégzett munka díját, de ezt a díjat a SÁMA Kft-nek kellett volna kifizetni.  
 
DR. TÓTA ÁRON: a SÁMA Kft. az egész folyamat okozója, ezért az OMS és az 
önkormányzat szempontjából nem születhet igazságos döntés, mivel vagy az OMS nem kapja 
meg az elvégzett munka ellenérték, vagy az önkormányzatnak kell kétszer megfizetni 
ugyanazt az összeget. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a képviselő-testület felhatalmazását kéri az OMS Környezetvédelmi 
Kft. részére megítélt összeg első 10.000.000,- Ft-os részletének megfizetésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 fő támogató szavazatával és 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 167/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert a Kúria Pfv.VI.21.503/2012. szám alatt 

indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria 2013. szeptember 10. napján  
meghozott ítélete alapján fizetendő összeg első részletének :10.000.000 ,- Ft, 
azaz tízmillió forint OMS Környezetvédelmi Kft. részére történő kiegyenlítésére. 
 
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. - 

 
 
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 
 
Előterjesztés Kenderes Város – XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez 
köthető – utcaneveinek módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt az utcanevek 
módosításáról. Az elmúlt hetekben a  bizottság tagjai személyesen keresték fel az érintett 
utcák lakóit, továbbá Bánhalmán lakossági fórumon tájékoztatták az ott lakókat a tervezett  
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változásokról. A lakosok kifejezték véleményüket, mely szerint egyszerű, időtálló nevet 
szeretnének utcájuknak. Úgy gondolja, hogy megfelelően előkészített, a lakosság 
véleményének figyelembevételével beterjesztett javaslat került a Képviselő-testület elé.   A 
lakók többségének véleménye alapján az alábbi utcanevek kerültek kiválasztásra: 
Rózsa Ferenc út helyett Rózsa út, Sallai Imre út helyett Pipacs út, Felszabadulás út helyett 
Gyöngyvirág út, Vörös Hadsereg út helyett Kakat út, Ságvári Endre út helyett Akácos út, 
Fürst Sándor út helyett Posta út.  A fentiek alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön 
az előterjesztés alapján az utcanevek megváltoztatásról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: sajnálja, hogy nem sikerült elérniük, hogy Kenderes híres szülöttje, 
Földes Jolán írónő”, A halászó macska uccája” című, Európa szerte híres mű szerzője nevét a 
Városi Könyvtár felvegye. Javasolta, hogy egy táblával állítsanak neki emléket.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ egyetért az elhangzott javaslattal. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a bánhalmi lakossági fórumon is bebizonyosodott, hogy az 
emberek az egyszerű, jól érthető, időtálló utcaneveket támogatják. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte mindazok munkáját, akik a döntés előkészítésében részt 
vettek.  Szavazásra tette az előterjesztést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 168/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
5349 Kenderes, Fürst Sándor út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
5349 Kenderes, Fürst Sándor út nevének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Fürst Sándor út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Posta út” névre 
     változtatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
     hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
     tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
     átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
     törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
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3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
     tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
  Pádár Lászlóné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

      
Kenderes Város Önkormányzatának 169/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
5349 Kenderes, Ságvári Endre út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kenderes, Ságvári Endre út nevének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Ságvári Endre út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Akácos út”   névre  
     változtatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
     hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
     tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
     átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
     törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
     tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

   Pádár Lászlóné polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . - 
      

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 170/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
5349 Kenderes, Vörös Hadsereg út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
5349 Kenderes, Vörös Hadsereg út nevének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Vörös Hadsereg út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Kakat út”  névre  
     változtatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
     hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
     tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
     átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
     törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
     tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

   Pádár Lászlóné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 é r t e s ü l n e k . - 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
   
Kenderes Város Önkormányzatának 171/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Sallai Imre út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kenderes, Sallai Imre út nevének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Sallai Imre út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Pipacs út”  névre  
     változtatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
     hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
     tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
     átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
     törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
      tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

   Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k .  
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 172/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Rózsa Ferenc út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kenderes, Rózsa Ferenc út nevének megváltoztatásáról szóló 
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előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Rózsa Ferenc út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Rózsa út” névre  
     változtatja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
     hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
     tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
     átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
     törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
     tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

   Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 é r t e s ü l n e k . - 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
      
Kenderes Város Önkormányzatának 173/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Felszabadulás út nevének megváltoztatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt 
Kenderes, Felszabadulás út, nevének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján az egyes törvényeknek a  
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXVII. törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület Kenderes város „Felszabadulás út” elnevezésű 
     közterületének nevét 2013. október 1. hatállyal „Gyöngyvirág út” 
     névre változtatja. 
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2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a  
     névváltozásról értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket,  
    hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a közterület nyilván- 
    tartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak  
    átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. 
    törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a lakosság 
     tájékoztatása érdekében továbbá az utcanév tábláinak cseréje érdekében  
     a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

   Pádár Lászlóné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Névváltozással érintett utca lakói, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság azzal a 
kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy tűzoltóautó beszerzéséhez anyagi támogatást 
kérjen. Az autó beszerzése munkájukhoz nagyon fontos lenne. A kéréssel megkeresték a 
környékbeli vállalkozókat is.  Javasolta, hogy az önkormányzat 100 ezer Ft-tal támogassa az 
autó beszerzését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Tűzoltóság felelősségteljes munkáját segítené a tűzoltóautó 
beszerzése. A jelenlegi eszközökkel nagyon nehéz hatékony és minőségi munkát végezniük. 
Javasolta, hogy a 100 ezer Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítsa a Képviselő-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 174/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási  Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról gépjármű 
beszerzéséhez 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
 Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság gépjármű beszerzésének 
 költségéhez 100 ezer Ft-ot biztosít 2013. általános tartaléka terhére. 
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 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Kisújszállás, Nyár út 5. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
CSATÁRI LAJOS: a lakosságtól több panasz érkezett az egyházi temetésekkel kapcsolatban. 
Sem a római katolikus, sem a református egyház részéről nem vállalják a szombati napokon 
történő temetéseket. Ez több esetben gondot okozott, hiszen sok vidéki ember is érkezik a 
temetésekre. Javasolta, hogy próbáljanak megoldást találni a lakossági panaszokra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felvetett problémát jelezni fogja az illetékesek felé. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: felhívta a figyelmet, hogy a ravatalozó elhanyagolt, rossz 
állapotban van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tudnak a problémáról. A ravatalozó belső felújítását, és 
tetőszerkezetének javítását a jövő évi költségvetés lehetőségeinek függvényében tervezik. 
 
 
Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről.- 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. szeptember 25-i  
ülése napirendjének elfogadásáról            161/2013. 
 
 1./  A Magyarország 2013. évi önkormányzati fejlesztési tartalékból 
       finanszírozott támogatására vonatkozó igény benyújtásáról        162/2013. 
 
2./  Allianz Hungária Zrt-vel fennálló vagyon-és felelősségbiztosítási 
      szerződés felmondásáról             163/2013. 
 
 3./ „Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 
      tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt.122. §. (7) bekezdés a.) pontja 
      alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli 
      tárgyalásos eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak 
      kiválasztásáról              164/2013. 
 
4./ A Kenderesi Néptánc Csoport támogatásáról          165/2013. 
 
5./ Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról          166/2013. 
 
6./ Tájékoztatás folyamatban lévő peres ügyről 
     Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról          167/2013. 
 
7./ 5349 Kenderes, Fürst Sándor út nevének megváltoztatásáról        168/2013.  
    
     5349 Kenderes, Ságvári Endre út nevének megváltoztatásáról        169/2013. 
 
     5349 Kenderes, Vörös Hadsereg út nevének megváltoztatásáról       170/2013. 
  
     Kenderes, Sallai Imre út nevének megváltoztatásáról         171/2013. 
 
     Kenderes, Rózsa Ferenc út nevének megváltoztatásáról         172/2013. 
 
     Kenderes, Felszabadulás út nevének megváltoztatásáról         173/2013. 
     A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
     gépjármű beszerzéséhez                                                                            174/2013. 
       



 


