
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 19-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
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: Balázsiné Hubai Ildikó, a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde mb. intézményvezetője, Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft 
ügyvezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai 
Csere János Általános Iskola igazgatója, Orosz Mihály aljegyző, Fodor Imre, a Polgármesteri 
Hivatal vezető főtanácsosa, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Nagy Tibor, Dr Ila Erzsébet meghívott, Dr Gaszparjan Karen jegyző, 
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. 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalásán túl, az egyebek napirendi 
pont előtt a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  11/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 19-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. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ  NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
véleményezte a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 
2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes 2014. február 19. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)  (Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester   jegyző 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet megtárgyalására és elfogadására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítését tett Süvegesné Bakondi Mária és Veresné 
Nagy Margit. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: 2014. évben az ellátottak pénzbeli támogatásait – a 
lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a szociális segély 
összegét –  egész évre nem tudják előirányzatosítani az eredeti költségvetésben, ezért a 
költségvetés bevételi és kiadási oldalát 84.928 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges.. 
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 A választott képviselők juttatásait ez idáig a Polgármesteri Hivatalnál kellett megtervezi, ettől 
az évtől kezdődően ez az önkormányzatnál történik. Ezek a módosítások a mellékletekben 
szerepelnek. A táblák sorrendje és tartalma is változott. Az önkormányzat költségvetési 
bevétele és kiadása 647.823 ezer forint, az előző évi igénybe vett pénzmaradvány 66.099 ezer 
Ft.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet, melyet az elhangzott módosításokkal együtt javasol a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a  2014-ben nyújtott támogatások összegét. E szerint: 
Középtiszai MEDOSZ SK           1 millió Ft, 
Katolikus Egyház:                       200 ezer Ft, 
Református Egyház:                    200 ezer Ft 
Korda Vince művészeti iskola:   600 ezer Ft, 
Polgárőrség:                                170 ezer Ft, 
Kenderesi Gazdakör:                  100 ezer Ft, 
Baptista Szeretetszolgálat 
(étkezéshez történő hozzájárulás: 517 ezer Ft, 
Nyugdíjas Klub.                          100 ezer Ft, 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete: 100 ezer Ft, 
Vöröskereszt:                                  50 ezer Ft, 
I. számú háziorvosi szolgálat:       715 ezer Ft, 
II. számú háziorvosi szolgálat:     715 ezer Ft, 
Fogorvosi szolgálat:                    1.307 ezer Ft támogatásban részesül. 
 
2014-ben az önkormányzat összesen 5.774 ezer Ft támogatást nyújt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 2014-ben is szem előtt kell tartani a szigorú, takarékos gazdálkodást.  
Meggyőződése, hogy felelősségteljes, takarékos gazdálkodással – ha lassú lépésekkel is – de 
tudnak fejlődni és eredményeket elérni. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: megismételte a bizottsági ülésen elmondott véleményét, miszerint 
kedvező fejlemények érzékelhetők a város életében. Nincsenek nagy összegű adósságok, 
hitelek. Teljes részletességgel nem ismert, hogy év közben milyen beruházásokra, 
fejlesztésekre lesz lehetőségük, de a lényeg az, hogy fő vonalakban megegyeznek, a 
részleteket kontroll alatt tartják és adott esetben a lehetőségekhez képest alakítanak rajta. 
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy lesz e- valamilyen lehetőségük az intézményvezetőknek, 
differenciáltan kezelni az eltérő munkateljesítményű kollegákat. Olyan választ kapott, hogy 
lehetséges, költségvetés függvényében, teljesítményértékelés alapján, jutalom formájában. 
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A hivatkozott jogszabály, a köznevelési törvény 65. §. (4) bekezdése sem a kiemelt, sem a 
kiemelkedő szót nem használja. Úgy gondolja, hogy ennek úgy kell működnie, hogy a 
teljesítményértékelésnek minden esetben meg kell történni, és a garantált illetményen túl 
bármilyen illetménykiegészítés annak függvénye, hogy ki, hogy végzi a munkáját. Két évvel 
ezelőtt már felhívta a figyelmet, hogy a versenyszférában a 100 %-os teljesítmény természetes 
elvárás, azt külön nem díjazzák. A közszférától is elvárható, hogy 100 %-osan igyekezzenek 
teljesíteni a követelményeket. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3//2014.(II.20.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  

megállapításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014. február 19. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)  (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester   jegyző 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  .../2014.(...) önkormányzati rendeletről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a tiszteletdíjról szóló 
rendeletet. A rendelet felülvizsgálatra került, változatlan összegekkel és változatlan 
tartalommal került a Képviselő-testület elé, melyet elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: véleménye szerint a mértéktartás dicséretre méltó. A ciklus elején 
hallgatólagosan úgy döntöttek a képviselők, hogy a tiszteletdíjat nem emelik. Véleménye 
szerint, ha mindeni olyan önmérsékletet tanúsítana, mint Kenderes Város képviselői, akkor 
egységesebb lenne a nemzet is. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: dicséretes, hogy több képviselő is adakozik tiszteletdíjából olyan 
nemes célokra, amely a település életében meghatározó és fontos.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6  
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014. február 19. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)  (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester   jegyző 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
Munkatervének elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek van javaslata a munkatervvel kapcsolatban,  tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy november hónapban tárgyaljon a Képviselő-testület 
a mezőgazdaság helyzetéről. 
 
A Képviselő-testület a elhangzott javaslattal egyetértett, és 6 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  12/2014.(II.19..) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi Munkatervéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2014. évi munkatervét, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben 
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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 a 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER  Akciócsoporthoz 
való csatlakozásról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
közleménye alapján lehetőség van a településeknek másik LEADER Akciócsoporthoz való 
csatlakozásra. Komplex vidékfejlesztési programok tervezése és megvalósítása érdekében 
célszerű lenne nagyobb területen, több településsel együttműködve kialakítani a Helyi 
Fejlesztési Stratégiát. Ennek érdekében javasolja, hogy a 2014-2020-as programozási 
időszakban Kenderes a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez csatlakozzon, ahol a 
környék leghatékonyabban működő szervezete tevékenykedik, a pályázatok sikeressége, 
célorientáltsága biztosított, és a környező települések összefogásában, szerveződéseiben 
jelentős és hatékony szereppel bír. 
Kéri döntsenek a LEADER Akciócsoporthoz történő csatlakozásról. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a jelenlegiből kilép 
Kenderes? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, ezzel a döntéssel a korábbiból ki fogunk lépni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának   13/2014. (II.19.) számú határozata 
            2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz való 

csatlakozásról 
 
            Kenderes Város Önkormányzat Képviselő testülete az EMVA társfinanszírozású 

intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja csatlakozási szándékát Tisza-

menti LEADER Közhasznú Egyesülethez a 2014-2020-as programozási időszakra 
 

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási szándék aláírására, 
mely a határozat 1. sz. mellékletét képezi (IH közlemény 3. sz. melléklet) 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben     

 3./ Nagykunságért LEADER Egyesület 
 4./ Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
 

              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 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművel Zrt 
között megkötendő közszolgáltatási szerződésről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a közszolgáltatási szerződés módosítására jogszabályi változások miatt 
van szükség. Szükséges továbbá a szerződésbe foglalni az önkormányzat által vásárolt 1 db 
10 ezer Ft névértékű törzsrészvényt is, amely tulajdonosi részesedés a részvénykönyvbe 
bejegyzésre került. A Képviselő-testületnek a szippantott szennyvizek begyűjtése és átadása 
vonatkozásában is közszolgáltatási szerződést kell kötni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: fentieken túlmenően javasolta a Képviselő-testületnek 
szándéknyilatkozat meghozatalát vagyonkezelési szerződés megkötéséről is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által megküldött 
adatokat. E szerint Kenderesen 2013. évben az értékesített víz mennyisége 105543 m3, a 
szennyvíz mennyisége: 72601 m3, Bánhalmán a 2013. évi értékesített víz mennyisége 13498 
m3. A 2013.. évi bérleti díj meghatározásánál a szolgáltatási díjba beépíthető amortizáció 
összegét  az alábbiakban állapították  meg: 
 
          Vízdíjba beépített amortizáció összege:                      14 Ft + Áfa 
          Csatornadíjba beépített amortizáció összege:             12 Ft + Áfa 
 
amely a víz-és szennyvízrendszer felújítására, illetve karbantartására fordítható. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztéseket, és az 
alábbi szavazati arányokkal döntött azokról: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 14/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt közötti 
bérlet-üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról 
 
  
        Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
        Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 2012. 06. 25. napján kötött bérlet-üzemeltetési 
        szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
        A Képviselő-testület a bérlet-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítását 
        a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta, egyben felhatalmazta 
        Pádár Lászlóné polgármestert a szerződés aláírására. 
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        Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 
                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  között háztartási 
szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról 
 
       Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta  
       a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a háztartási szennyvíz gyűjtésére 
       vonatkozó közszolgáltatási szerződést, amelyet a jegyzőkönyv melléklete 
       szerinti tartalommal elfogadott. 
       A Képviselő-testület felhatalmazta Pádár Lászlóné polgármestert a közszolgáltatási 
       szerződés aláírására. 
 
               Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 
                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 16/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt között megkötött 
bérleti üzemeltetési szerződésre vonatkozó 2013. évi bérleti díjakról 
 
          Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete -  
          a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött Bérleti üzemeltetési 
          szerződés értelmében  - a 2013.. évi bérleti díj meghatározásánál a szolgáltatási 
          díjba beépíthető amortizáció összegét  az alábbiakban állapítja meg: 
          Vízdíjba beépített amortizáció összege:                      14 Ft + Áfa 
           Csatornadíjba beépített amortizáció összege:             12 Ft + Áfa 
 
        Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 
                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, 1 
tartózkodás mellett (Pádár Lászlóné polgármester tartózkodott a szavazástól) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat  a víziközmű rendszer vagyonkezelésbe adásáról 
 
            Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
            szándékát, miszerint vagyonkezelésbe adná a Tiszamenti Regionális Vízműnek 
            Zrt-nek a víziközmű rendszer rendszerfüggő, valamint rendszer független elemeit. 
            A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a tárgyalások 
            lefolytatására. 
 
            Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, 
                     3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
 
                          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 a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 18/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda  
vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választja meg a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak: 

 
1. számú szavazókör címe: Szent István út 56. (Városháza) 
 
Tagok: Szél János Kenderes, Felsőföldi út 19.  

 Lukács Józsefné Kenderes, Szent István út 84/a. 
 Balogné Pigler Ilona Kenderes, Szent István út 94. 

Póttagok: Ladányiné Zabolai Anna Kenderes, Martinovics út 65. 
 Besenyői Melinda Kenderes, Lehel út 9/a. 
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2. számú szavazókör címe: Szent István út 60. (I. sz. Óvoda) 
 
Tagok: Ácsné Lévai Éva Kenderes, Bajcsy-Zs. út 1/a. 

 Kissné Körmös Piroska Kenderes, Ifjúság út 1/1. 
 Pádár Mihályné Kenderes, Felsőföldi út 41.  

Póttagok: Szendrei Dóra Kenderes, Felsőföldi út 4. 
 Majláth Anikó Kenderes, Szent István út 104. 

 
3. számú szavazókör címe: Szent István út 40. (Általános Iskola) 
 

Tagok: Andrási Miklós Kenderes, Bocskai út 10/a.  
  Farkas Györgyné Kenderes, Dózsa Gy. út 16/a. 
   Erdei Józsefné Kenderes, Arany J. út 57. 
Póttagok: Vígh Ferencné Kenderes, Martinovics út 45. 
  Juhász Tímea Kenderes, Bocskai út 24. 
   

 
4. számú szavazókör címe: Szent István út 33. (Városi Könyvtár) 
 

Tagok: Antal István Kenderes, Felsőföldi út 33.  
  Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55. 
  Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 15. 
Póttagok: Túriné Ficzere Katalin Kenderes, Bajcsy-Zs. út 14. 
  Bencze Sándorné Kenderes, Virág út 3. 

 
 

5. számú szavazókör címe: Akácos út 66.(Általános Iskola) 
 

Tagok: Farkasné Kota Ilona Kenderes, Akácos út 42/a.  
Baranyiné Molnár Erika Kenderes, Kakat út 17/a. 

  Szabóné Bóta Henrietta Kenderes, Akácos út 33. 
Póttagok: Tóthné Herczegh Brigitta Kenderes, Akácos út 37. 
  Veresné Czudor Mária Kenderes, Felsőföldi út 22. 

 
                             Erről: 1./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                                       2./ Szavazatszámláló bizottság tagjai, 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 
 
Egyebek 
a.) 
 
Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatára 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Labdarugó Szövetség pályázati kiírása értelmében lehetőség 
nyílik az eddigi 30 %-os önrész helyett 10 % önerő biztosítása mellett műfüves pálya 
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 építésére. A 20 x 40-es műfüves kispálya a jelenlegi sportpálya területén épülne. A beruházás 
teljes költsége bruttó 32.500.000 Ft. A pályázati önrész 10 %, 3.250.000 Ft. 
A maga részéről támogatja a pályázat benyújtását. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: minden pályázati lehetőséget ki kell használni. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  19/2014. (II.19.) számú határozata 
            pályázat benyújtására a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatára 
 
            Kenderes Város Önkormányzata a Műfüves pálya építése az MLSZ kedvezményes 

műfüves pályaépítési programja keretében című előterjesztést megtárgyalta, a 
pályázatra pályázatot kíván benyújtani. 
A beruházás költségeit az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbi bontásban: 
 
Pályázati támogatás 90% 29.250.000- 
Önerő (10%) 3.250.000- 
Összesen: 32.500.000 - 

 
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
b.) 
 
Előterjesztés elévült, behajthatatlan követelések törléséről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes  Város Önkormányzatának  20/2014. (II.19.) Kt. számú határozata  
a törlésre javasolt követelésekről 
 
Kenderes Város Önkormányzata a csoportos törlésre javasolt követelésekről az alábbi 
határozatot hozza: 
A 2013. évi mérlegkészítés előtt törlésre kerül összesen 3.810.098.- Ft elévült követelés az 
alábbiak szerint 
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Összesítés, törlésre javasolt követelésekr ől 
  adatok forintban   

S.sz. Követelés megnevezése Követelés összege   
1. Szociális ellátások 1 601 372   
2. Hulladék szállítás elévülés miatt 949 810   
3. Hulladék szállítás elhalálozás miatt 503 517   
4. Dolgozók lakásépítési k. elhalálozás  miatt 30 000   
5. Kártérítés, elévülés miatt nem vonható nyugd. 37 048   
6. Terembérlet  40 487   
7. Temetési költség elévülés miatt 141 524   
8. Helyi támogatás elévülés miatt 178 340   
9. Elektromos hálózat elévülés miatt 134 000   

10. Útépítési hozzájárulás elévülés miatt 176 000   
11.  Gondozási díj 18 000   
  Összesen: 3 810 098   

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben     

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
c.) 
 
Középtiszai Mezőgazdasági Zrt kérelme az önkormányzat tulajdonát képező, volt óvoda 
épületének megvásárlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bánhalmi közmeghallgatáson már tárgyalt a Képviselő-testület a 
Középtiszai Mezőgazdasági Zrt megkereséséről, amelyben az önkormányzat tulajdonát 
képező, volt óvoda épület megvásárlására tett ajánlatot, jelképes összegért. A 
közmeghallgatáson ígéretet tett arra, hogy a szerződés-tervezetet az ott lakókkal is egyeztetni 
fogja, mielőtt a Képviselő-testület elé kerül megtárgyalásra. Felhatalmazást kér, hogy a 
Középtiszai Mezőgazdasági Zrt képviselőivel tárgyalást folytasson az ingatlan adásvételét 
illetően. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné felhatalmazásáról az önkormányzat tulajdonát képező 2135/1. hrsz-ú ingatlan 
adásvételével kapcsolatban 
 
      Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta 
      Pádár Lászlóné polgármestert, hogy tárgyalást folytasson a Középtiszai 
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      Mezőgazdasági Zrt képviselőivel  az önkormányzat tulajdonát képező, 
      2135/1 helyrajzi számú ingatlan adásvételéről. 
       
      A tárgyalás eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
      Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú, „A Szolnoki Térségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, 
pályázat indításához szükséges intézkedésekre 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre. 
 
FODOR IMRE: a Kétpói hulladéklerakó hasznosítására, továbbfejlesztésére, szelektív 
hulladékgyűjtésre 2011-ben adott be pályázatot 24 települési önkormányzat. A fejlesztés 
megvalósításával a hulladéklerakó igénybevétele csökken, mivel a szelektív és 
komposztálható hulladékot külön gyűjtik és hasznosítják. Új berendezéseket, 
számítógéprendszert szereznek be,  új gyűjtőautókat vásárolnak, logisztikai fejlesztést 
végeznek. A projekt költsége 1.775.800.000 Ft. A benyújtott pályázatra 1.687.010.000 Ft 
támogatást ítéltek meg. A konzorciumnak 5 % önerőt kell biztosítani, melyet a lerakót 
működtető Kft finanszíroz. Az önkormányzatnak konzorciumi tagként kell jóváhagyni az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  22/2014. (II.19.) Kt. számú  határozata 
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 
intézkedésekről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a KEOP-
1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 
intézkedésekről szóló 6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács határozatára, valamint a 
Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
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1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 
1.1.1./C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra 
benyújtott, a határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban és abban bemutatott üzemeltetési koncepcióban foglaltakat. Az 
Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepció, valamint az üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa 
nyújtott és a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek. 

 
2. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati 
Társulása által történő a Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az Önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Támogatási 
szerződés tervezetében rögzített kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok 
előírásainak a vonatkozó Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget 
tesz. 

 
3. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges 
okiratok aláírására. 

 
       Erről értesülnek:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                    2./Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
         3./Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi és Városgazdálkodás Osztálya, 
                                        Helyben 
         4./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd  
                                        hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
                                        Társulási Tanács Elnöke Szolnok, Kossuth tér 9. 
       
   5./ENVECON Kft. ügyvezetője 
         6./Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói 
 
e.) 
 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje országos 
programhoz való csatlakozásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyhakertje programban való részvételre, a karcagi 
mintaprogramhoz való csatlakozásra hívja fel Magyarország minden településének 
önkormányzatát, szervezetét, egyesületét. Úgy gondolja, hogy a tavalyi évben a pályázat 
sikeres volt, a benevezett lakosok példát mutattak a többieknek munkájukkal, 
tevékenységükkel. Bízik benne, hogy az idei évben még többen csatlakoznak a programhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 23/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
a „legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való 
csatlakozásról 
 
            Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a 
            „Legszebb konyhakertek- Magyarország legszebb konyhakertje 2014. évi országos 
             programhoz. 
 
             Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       2./ Kovács Szilvia alpolgármester, 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Tapasztó Szabolcs Képviselő-testülethez írt levelét, 
amelyben a Szent István út 98 és 100 szám előtt lévő útburkolat rossz állapotára hívta fel a 
figyelmet. Az út járdás oldala rendkívül megrongálódott. A közlekedők sok esetben az út 
másik oldalára kerülnek, amely sok veszélyt rejt magában, főleg  esős időben. Célszerűnek 
tartaná szakemberrel megvizsgáltatni a károsodás okát és intézkedni benne, mielőtt nagyobb 
veszélyhelyzet nem alakul ki. 
A levélben leírtakra reagálva elmondta, hogy tudnak a problémáról, amely nem az 
önkormányzat tulajdonában van. Kátyúzásra lenne szükség az említett szakaszon, amelyet 
lehetőségeikhez mérten fognak végezni. A levél írójának írásban fognak válaszolni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
g.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők egyesületi elnökének 
levelét, mely szerint egyesületük május végén rendezi Fegyverneken a 10. Bélyeges Tégla 
Napokat. A közgyűlés mellett ipartörténeti konferenciát is szerveznek, ahol előadások 
hangzanak el egy-egy terület téglabélyegeiről, téglaégetési gyakorlatáról. 
A találkozó várható létszáma 100-120 fő körül lesz az ország minden tájáról, a Felvidékről, a 
Délvidékről, Erdélyből, Csehországól. Szeretnék meglátogatni a Horthy kastélyt, a 
Tengerészeti Múzeumot és a Néprajzi kiállítást. Ennyi ember belépődíját az Egyesület nem 
tudja finanszírozni, ezért kérik a Képviselő-testületet, hogy állapítson meg a számukra egy 
kedvezményes, jelképesnek mondható belépti díjat. 
Kérte a Képviselő-testület véleményét a kéréssel kapcsolatban. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy mit jelent a jelképesnek mondható belépti díj? 
Amennyiben nem adnak kedvezményt, valószínűleg nem fognak Kenderesre látogatni, ezért 
javasolta, hogy 300 Ft/fő összegben állapítsák meg részükre a belépődíjat. A kérelem kapcsán 
megjegyezte, hogy érdemes lenne a vonatkozó rendelet kiegészítése, 100 fő látogatása esetén 
nagyobb kedvezmény nyújtását is elképzelhetőnek tartja. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA nem javasolja semmiféle kedvezmény adását. A csoportosan érkezők 
egyébként is kedvezményre jogosultak. Személyesen szervezett már több belföldi és külföldi 
utat, de egy alkalommal sem kért kedvezményt a belépődíjakból. Úgy szervezi meg az utakat, 
ahogy azt a pénzügyi lehetőségek megengedik.  
 
CSATÁRI LAJOS: tudja, hogy merevek a szabályok ilyen esetben, de ez egyfajta 
üzletpolitika is. Nagy létszámú csoportok látogatása esetében nem árt néha a rugalmasság. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elhangzott 300 Ft/fő, de legalább 30 ezer Ft javaslatot tette 
szavazásra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
a „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete kérelméről 
 
      Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
      „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete 2014. május végén  
      megrendezésre kerülő 10. Bélyeges Tégla Napok rendezvényén 
     kedvezményes belépődíjat  biztosít a Horthy túrán részt vevők számára. 
     A kedvezményes belépődíj összege 100-120 fő esetén 300 Ft/fő, de minimum 30 ezer Ft. 
 
     Erről: 1./ „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete 32836 Baj, Petőfi út 2/c 
               2./ Ács Andrea Éva Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, helyben 
               3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
 
 
h.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
igazgatójának kérelmét, amelyben az önkormányzat tulajdonát képező telep egy részén a 
lovas képzésben részt vevő tanulók számára lovaglás és fogathajtás gyakorlásának 
lehetőségét, valamint szakmunkásvizsgáztatás céljából történő díjtalan igénybevételét kérte. 
Tájékoztatta igazgató urat arról, hogy az önkormányzat a hatósági szerződésben foglaltak 
alapján semmilyen formában nem adhatja használatba a területet, ezért a Képviselő-testület 
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 sem dönthet a kérelemről. Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr segítségét fogják 
kérni a probléma megoldásához. 
 
i.) 
 
Előterjesztés piac kialakításáról Kenderes, Petőfi út 1163/4 hrsz-ú területen nyertes 
pályázati támogatásból 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Kenderesi Nonprofit Kft pályázati támogatást nyert  
LEADER fejlesztések végrehajtásához, piac kialakítására. A pályázat keretében a piactér 
térkövezése (1200 m2 területen,) és  4 db fedett elárusítópult kialakítása valósul meg. A 
pályázat nettó értékben 100 % támogatást biztosít. A Kft az ÁFÁ-t visszaigényelheti. A 
támogatási összeg nettó 14.889.700 Ft. A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy 
visszatérítendő támogatást nyújt a Kft-nek, 14.889.700 Ft összegben, valamint a fenti összeg 
erejéig hitelt vesz fel a finanszírozáshoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 25/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
piac kialakítása Kenderes, Petőfi út 1163/4 hrszú területen nyertes pályázati támogatásból 
  
 
          A Kenderesi Nonprofit Kft (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a LEADER 
          fejlesztések végrehajtásához a 2013-ban nyújtható támogatások jogcím keretében a 
          8548681101 azonosító számú pályázatával pályázati támogatást nyert, piac  
          kialakítására a LEADER  előirányzatból    14.889.700,- Ft +  Áfa költséggel. 
          Kenderes Város Önkormányzata támogatja a beruházás megvalósítását. 
  
          A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kivitelezésre a Kunhegyesi Építő Kft. 5340  
          Kunhegyes, Zádor út 4. vállalkozással 14.373.080,- Ft + 27% Áfa összegben a 
          Kenderesi Nonprofit Kft (5331 Kenderes, Szent  István út 56.) kivitelezési szerződést 
          kössön.                                             
          A szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintéssel megbízza Korpás Bálint  ügyvezetőt. 
  
            Erről      1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                           3./ Korpás Bálint Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetője, Helyben 
                3./ Irattár 
 
                               é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2014.(II.19.Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit Kft részére visszatérítendő támogatás biztosításáról a  
piac kialakításához elnyert LEADER pályázat megelőlegezésére 
 
      Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
      visszatérítendő támogatást nyújt a Kenderesi Nonprofit Kft-nek, 
      14.889.700 Ft  + ÁFA  (összesen: 18.909.030 Ft)összegben a piac kialakításra elnyert 
      LEADER pályázat és annak ÁFÁ-jának megelőlegezésére.  
      A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a támogatási 
      szerződés aláírására. 
 
      Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
                    Korpás Bálint a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója 
 
      Határidő.  2014. március 31. 
 
       A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatás összegének fedezetére hitelfelvételi 
       lehetőséget keres. 
 
       Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Helyben 
                3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                      é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek bejelentése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
j.) 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat képviseletében részt vett Kisújszálláson a 
Nagykun Hagyományőrző Társulás legutóbbi ülésén, ahol jelezték, hogy testületi döntéssel 
képviselje a települést a polgármester, vagy alpolgármester.  Kéri, hogy döntsenek arról, hogy 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási tanács ülésén az önkormányzatot Pádár 
Lászlóné polgármester, távollétében Krokavecz László alpolgármester képviseli. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 27/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulásban való képviseletről 
 
        Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagykun 
        Hagyományőrző Társulás társulási ülésén Kenderes várost Pádár Lászlóné polgármester, 
        távollétében  Krokavecz László alpolgármester képviseli. 
 
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
                  3./ Nagykun Hagyományőrző Társulás Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: jelezte, hogy a III. számú iskolaépület átadása után a játszótéri 
elemek az önkormányzat által COOP-STAR-tól bérelt ingatlanon kerültek elhelyezésre, mivel 
saját terület nem állt rendelkezésükre. Amikor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
átvette az iskolát, azóta problémaként jelentkezik a földterület bérleti díjának rendezése. A 
bérleti díj összege éves szinten 66.400 Ft. Kérte az önkormányzat segítségét, mivel továbbra 
is szükségük lenne a területre. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a bérelt terület költségét az önkormányzat fizette. Az a 
probléma, hogy a önkormányzat nem fizethet olyan területre bérleti díjat, amelyet nem ő 
használ. Próbálnak tárgyalni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a megoldás 
érdekében. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a területet a kenderesi gyerekek használják, amelyre a továbbiakban 
is szükség van. Próbáljanak megoldást találni, hogy továbbra is tudják használni a játszóteret 
a gyerekek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy az intézményfenntartó válasza után térjenek vissza a 
problémára. 
 
k.) 
  
A Képviselő-testület korábban Kenderes Városgazdálkodás részére használatban adta az 
önkormányzati tulajdonú földterületeket, valamint a START munkaprogram keretében 
vásárolt állatállományt. Javasolta, hogy kerüljenek  vissza az önkormányzat használatába a 
földterületek, valamint a START munkaprogram keretében vásárolt állatállomány. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



 
 

- 20 – 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
 önkormányzati földterületek, valamint a START munkaprogram keretében vásárolt 
állatállomány visszavételéről Kenderes Városgazdálkodás intézménytől 
 
         Kenderes Város önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonát 
         képező 0571/3 helyrajzi szmő, 18 ha 2534 m2, 0571/2 hrsz-ú, 2 ha 1668 m2, 050/37 
         hrrsz-ú 34,5561 m2, 1032 hrsz-ő, 1,6 ha 2114 hrsz-ő, 2,5158 ha, 1977/2-10:1977/12-26 
         hrsz-ú, 1,5 ha nagysági önkormányzati földterületeket, valamint a START  
         munkaprogram keretében vásárolt állatállományt Kenderes Városgazdálkodás  
         intézményétől 2014. február 20. napjától  visszaveszi. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                   3./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                   4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
l.) 
 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött Együttműködési Megállapodásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felülvizsgálatra került Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötött Együttműködési Megállapodás. 
Javasolta a beterjesztett formában történő elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város  Önkormányzatának 29/2014.(II.19.) Kt. számú határozata 
 Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között   
kötött Együttműködési Megállapodásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felülvizsgálta 
 Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési 
            Megállapodást, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
 
           Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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ÁCS ANDREA ÉVA: tisztelettel meghívott mindenkit jövő kedden 17 órára az  56-os 
emlékműhöz, ahol a magyar kommunizmus áldozataira emlékeznek emlékműsorral és közös 
gyertyagyújtással. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a holnapi napon a Művelődési Házban közéleti és gazdafórumot 
tartanak Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, Túri-Kovács Béla országgyűlési 
képviselő úr és más neves szakember részvételével. A rendezvényre minden érdeklődőt 
hívnak és várnak. 
Bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a testület. 
 
A nyílt ülést 15 óra 30 perckor 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 2014. február 19-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:              Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 19-i 
ülése napirendjének elfogadásról    11/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat  
     2013. évi költségvetésének módosításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.20.) 
     az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.) 
     a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
     Munkatervéről    12/2014. 
 
5./A 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz 
    való csatlakozásról    13/2014. 
 
6./Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális 
    Vízművek Zrt közötti bérlet-üzemeltetési szerződés 1. számú 
    módosításáról    14/2014. 
 
    Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális 
    Vízművek Zrt között háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó 
     közszolgáltatási szerződés elfogadásáról    15/2014. 
 
    Kenderes Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális 
    Vízművek Zrt között megkötött bérleti üzemeltetési szerződésre 
    vonatkozó 2013. évi bérleti díjakról    16/2014. 
 
    Szándéknyilatkozat a víziközmű rendszer vagyonkezelésbe adásáról     17/2014. 
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Napirend:    Szám: 
 
 
7./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak  
     megválasztásáról    18/2014. 
 
8./ Egyebek 
 
a.) /Pályázat benyújtására a Magyar Labdarugó Szövetség pályázatára 19/2014. 
 
b.)A törlésre javasolt követelésekről               20/2014. 
 
c.) Pádár Lászlóné felhatalmazásáról az önkormányzat tulajdonát 
     képező, 2135/1 helyrajzi számú ingatlan adásvételével kapcsolatban     21/2014. 
 
d.)A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi 
    Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című  
    projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről    22/2014. 
 
e.) A „legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 
     programhoz való csatlakozásról                                                              23/2014. 
 
f.) Tapasztó Szabolcs levele                                                                          --- 
 
g.) A „Monarchia” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete kérelméről 24/2014. 
 
h.) Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
     kérelméről    ---- 
 
i.) Piac  kialakítása Kenderes, Petőfi út 1163/4 hrsz-ú területen 
     nyertes pályázati támogatásról    25/2014. 
 
j.)   A Kenderesi Nonprofit Kft részére visszatérítendő támogatás 
     biztosításáról a piac kialakításához elnyert LEADER pályázat 
     megelőlegezésére              26/2014. 
 
k.)A Nagykun Hagyományőrző Társulásban való képviseletről            27/2014. 
 
l.) Önkormányzati földterületek, valamint a START munkaprogram 
     keretében vásárolt állatállomány visszavételéről Kenderes 
     Városgazdálkodás intézménytől              28/2014. 
 
m.) Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma  
    Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési 
    Megállapodásról              29/2014. 
  
   



 
 


