
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 22-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos önkormányzati képviselők. – 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Dr Gaszparjan Karen 
jegyző, Fodor Imréné, Mikola Edit érdeklődők, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 4 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  63/2014.(V.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 22-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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014.(...) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen. 
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DR GASZPARJAN KAREN: felülvizsgálatra került az önkormányzat talajterhelési díjjal 
kapcsolatos helyi szabályairól szóló rendelete, amelynek 2.§ (3) bekezdésének módosítása 
szükséges. A rendelet-tervezetet a beterjesztett formában javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
10/2014.(V. 23.) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014. május 22. 
 
(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 a Városi Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület pályázatot írt ki a Városi Könyvtár 
intézményvezetői állásának betöltésére. Az előírt határidőn belül egy pályázat érkezett, amely 
megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A Szociális és Kulturális Bizottság 
véleményezte a benyújtott pályázatot, és megismerkedett a pályázó elképzeléseivel, szakmai 
programjával. A Bíráló Bizottság is meghallgatta a pályázót. Mind a Szociális és Kulturális 
bizottság, mind a Bíráló bizottság támogatta Mikola Istvánné intézményvezetői megbízását. 
Véleménye szerint az intézményvezetői feladatok ellátására alkalmas személy vezeti az 
intézményt. Egyre bővül a könyvtár nyújtotta szolgáltatások köre, emellett sok olyan 
tevékenységet vállal magára az intézmény, amely színesíti a település kulturális életét. 
Kiemelte a Baba-Mama Klub megalakítását, amely a kismamák körében nagyon népszerű. A 
maga részéről támogatja Mikola Istvánné kinevezését, és kérte a Képviselő-testület tagjait, 
hogy szintén támogassák a pályázatot. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS teljes mértékben egyetért a pozitív értékeléssel. Tekintettel arra, hogy 
Kenderes választópolgárai több választás alkalmával kinyilvánították, hogy markánsan  
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jobboldali a település, konzervatív értékrenddel, arra kérte az intézmény vezetőjét, hogy – 
amennyiben mód és lehetőség van rá – olyan irodalmi művekkel gyarapítsa a könyvtár 
állományát, amely a közelmúlt eseményeit dolgozzák fel. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 4 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2014.(V.22.) Kt. számú határozata 
Mikola Istvánné intézményvezetői megbízásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében 
biztosított hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § (6) bekezdése alapján 2014. június 1-i hatállyal, 2019. május  
31-ig megbízza 

 
Mikola Istvánné 

 
 Kenderes, Ifjúság út 15. szám alatti lakost, a Városi Könyvtár intézményvezetői  
 feladatainak ellátásával.  

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 61. §  
(1) bekezdés f) pontja alapján „F” fizetési osztály 9. fizetési fokozatának megfelelően, 
159.500 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát  a pótlékalap (20.000 Ft) 225 %-ában, 
 - 45.000 Ft-ban –, állapítja meg. 

 
Erről: 1./ Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 15. 

  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága  
             5000 Szolnok, Liget út 6. 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  

     Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: gratulált Mikola Istvánnénak intézményvezetővé történő 
megválasztásához, további munkájához jó erőt, egészséget és sok sikert kívánt. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ:  megköszönte polgármester asszony és a Képviselő-testület 
támogatását, és bizalmát.  Igyekezni fog a jövőben is legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen 
dolgozni. 
 
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 a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és 
mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program 
megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: személyes tárgyalást folytatott a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet  
képviselőjével termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek 
közfoglalkoztatási program megvalósításához történő önkormányzati vagyonkezelésbe 
adásáról. 
Javasolta, hogy a közmunkaprogramhoz kapcsolódva támogassa a Képviselő-testület pályázat 
benyújtását az előterjesztésben szereplő földterületek önkormányzati vagyonkezelésbe 
adásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Kenderes Város Önkormányzatának 65/2014.(V.22.) Kt. számú határozata  
a  Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adására 
  
 Kenderes Város Önkormányzata a pályázatot kíván benyújtani „a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek közül termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek 
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adására”   
a következő földterületekre: 
Kenderes külterület 0233/1 A legelő 7,0942 12,06 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Kenderes külterület 0233/1 B 
kivett 
lőtér 

0,3249 0,00 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Kenderes külterület 0291/23 A szántó 1,0945 20,17 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Kenderes külterület 0291/23 B 
kivett 
vízállás 

0,0461 0,00 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Kenderes külterület 0291/23 C legelő 0,2102 0,36 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Kenderes külterület 06/44   szántó 1,0687 39,14 Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
 
 Kenderes Városi Önkormányzata nyilatkozik a pályázati kiírásnak megfelelően a 
következőkről: 
a) a hatályos helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, valamint a képviselő-testület által 
jóváhagyott településszerkezeti terv szerint az önkormányzat által igényelt földrészletek a 
település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek   
b) a Kenderes Városi Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési 
szerződés időtartama alatt az önkormányzat: 
- a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem hasznosítja, és 
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja 
c) az Kenderes Városi Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az előző két évben csekély 
összegű (de minimális) támogatásokban nem részesült 
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- Kenderes Városi Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján nem minősül 
nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. 
A képviselő-testület megbízza Pádár Lászlóné polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
ügyintézésével és aláírásával. 
 
  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                           2./ Polgármester Helyben 
                3./ Irattár 
 
 
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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Középtiszai Medosz Sportkör elnökét kihallgatta a rendőrség az 
elmúlt ülésen ismertetett ügyben. Jelenleg még nagyon sok a tisztázatlan kérdés Az előállt 
helyzet veszélyezteti a Sportkör további működését, és a bajnokságban való további 
részvételt. Jelenleg a mérkőzésekre történő utaztatási költséget sem tudják fizetni. A Sportkör 
nehéz helyzetét értékelve javasolta, hogy az önkormányzat járuljon hozzá az utazási költségek 
biztosításához, hogy a bajnokság végéig biztosítva legyen a csapat utaztatása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 66/2014.(V.22.) Kt. számú határozata 
a 2014. évi költségvetési tartalék terhére történő kifizetésről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
            hogy a Középtiszai MEDOSZ SK részére 200 ezer Ft-ot biztosít 
            utaztatási költségeinek biztosítására, 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                       
 
                           é r t e s ü l n e k. 
b.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Kenderesi Nonprofit KFT LEADER pályázaton nyert 
támogatást a piaccsarnok eszközeinek beszerzéseihez. Mivel a pályázat utófinanszírozású, 
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 ezért  javasolta a megnyert összeget visszatérítendő támogatásként biztosítani a Nonprofit 
KFT részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
    
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 67/2014.(V.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit KFT részére pénzeszköz átadásáról a piaccsarnok eszköz 
beszerzésének biztosításához 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Kenderesi Nonprofit KFT részére 500 ezer Ft +ÁFA visszatérítendő támogatást 
            nyújt a piaccsarnok eszközbeszerzésének előfinanszírozására. 
 A Képviselő-testület a visszatérítendő támogatást 2014. évi költségvetési tartaléka 
            terhére  biztosítja. 
 
            Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./  Kenderesi Nonprofit KFT vezetője, Helyben  
  
                            é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 14 óra 55 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      ( Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                      jegyző 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 22-én 14 
órakor tartott  rendkívüli, nyílt ülésről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                    Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 22-i 
ülése napirendjének elfogadásáról                                                                      63/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     10/2014.(V. 23.) önkormányzati rendelete a 
    talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
2./ Mikola Istvánné intézményvezetői megbízásáról         64/2014. 
 
3./A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek 
    és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási 
    program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe 
    adásáról                65/2014. 
 
4/ 
a.) A 2014. évi költségvetési tartalék terhére történő kifizetésről                       66/2014. 
 
b.) A Kenderesi Nonprofit KFT részére pénzeszköz átadásról 
     a piaccsarnok eszköz beszerzésének biztosításához                                       67/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


