
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 25-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, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Borók Tibor r. alezredes, a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka, 
Sebők Zoltán r. százados, a Kenderesi Rendőrörs parancsnoka, Czakó István a Polgárőrség 
helyi vezetője, Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft vezetője, Penti Gusztáv, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Balázsiné Hubai Ildikó, a Kenderesi 
Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde megbízott vezetője, Mikola Istvánné, a 
Városi Könyvtár vezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, 
Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Orosz Mihály aljegyző, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző,  Jámbor Miklós meghívott, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testület 
valamennyi tagja jelen van, 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 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 70/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 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. 
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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 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az előterjesztésben szereplő módosítások összesen 
806.549 ezer forinttal növelték az önkormányzat mérlegét. 
Javasolta a rendelet-tervezetben az alábbi módosításokat: 
3. §. (6) bekezdésében: „Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási és bevételi 
főösszegeit kormányzati funkciók szerint e rendelet 9. és 9/a melléklete tartalmazza.” 
3. §. (7) bekezdésében: 
„Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban egységes rovatrend szerint e rendelet 1/a-d. számú mellékletei 
tartalmazzák. 
4. §: „Az önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését egységes rovatrend szerint a 3. számú melléklet 
tartalmazza.” 
5. §. (2) bekezdésében: 
„A képviselő-testület a működési, fenntartási kiadási előirányzatokat költségvetési 
szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve egységes rovatrend 
szerint a 4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.” 
Javasolta továbbá a rendelet-tervezet mellékletének 2/A táblázatában az alábbi módosításokat: 
„Az önkormányzati hivatal működésének támogatása” soron a módosított összeg 116.106 ezer 
forint. 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” módosított összege: 1.939 ezer Ft. Az 
összesen oldal: 317.963.305 Ft. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
rendelet-tervezetet, amelyet az elhangzott módosításokkal elfogadásra javasol. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

   Kenderes Város Önkormányzata                        
Képviselő-testületének 

  
1111//22001144..((VVII..2266..))  önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának 

megállapításáról 
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Kenderes, 2014. június 25. 
 
(: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 
 
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Borók Tibor. 
 
BORÓK TIBOR: tolmácsolta Teleki Zoltán r. őrnagy úr, kapitányságvezető üdvözletét, aki 
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Reményei szerint a beszámoló 
olyan adatokat tartalmaz, amely a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeli és hozzájárul a 
közrend és közbiztonság helyzetének erősítéséhez. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SEBŐK ZOLTÁN: az idei év első öt hónapját értékelve úgy ítéli meg, hogy az elindult 
folyamat markánsabb jelei kezdenek most megmutatkozni. A tavalyi év hasonló időszakában 
111 bűncselekmény történt a településen, az idei év első négy hónapjában pedig 50. 
Kenderesen nagyon magas a vagyon elleni bűncselekmények száma, a 111 bűncselekményből 
101 volt, ez 86 %-ot jelent, ez sikerült lecsökkenteni 31-re. A lakásbetörések száma 34 volt a 
tavalyi évben, az idei év első négy hónapjában pedig 2. Úgy gondolja, hogy ezeket az 
eredményeket a rendőrség, a civil szervezetek, és a polgárőrség  szoros együttműködésével 
tudták elérni. Személy szerint is próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy a tavalyi 
évben elindult pozitív tendencia folytatódjon. Szeptembertől folyamatosan jelen van a 
készenléti rendőrség  is a településen, amellyel kapcsolatban kedvezőek a lakossági 
vélemények. Bízik abban, hogy a jövőben ezt a szintet fenn tudják tartani, amennyiben 
lehetséges, tovább tudják fejleszteni. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, 
munkatársainak, a Polgárőrségnek segítő, támogató szándékát, segítségét. Kérte a beszámoló 
elfogadását. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megköszönte a rendőrség munkáját. A közterületi jelenléttel a -
készenléti rendőrség közreműködésének köszönhetően- jelentősen javult az emberek 
biztonságérzete, amelyet a statisztikák is mutatnak A folyamatos rendőri jelenlét az 
embereknek biztonságérzetet ad, a bűnelkövetésen gondolkodókban pedig félelemérzetet kelt, 
mivel  bármikor találkozhatnak rendőrrel, bármikor igazoltathatják őket. Bízik benne, hogy az 
állandó közterületi jelenlét folyamatos lesz. A rendőrség munkájához sok sikert kívánt. 
 
CSATÁRI LAJOS megköszönte a rendőrség munkáját, amely – véleménye szerint – javulást 
mutat. A lakosság részéről is pozitív visszajelzéseket hallott. Elgondolkodtatónak tartja, hogy 
a regisztrált bűncselekmények száma a településen igen magas. Kérdezte, hogy az anyagban 
szereplő lakónépesség szám mennyire hiteles? Az elért eredmények nagymértékben 
csapatmunkának köszönhetőek, amelyhez kellett kormányzati törekvés, valamint az 
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önkormányzat segítsége, támogatása is. Polgármesterasszony szívügyének tekintette a 
közbiztonság helyzetét. A személyes érdemek mellett a csapatmunkát is ki kell emelni. A 
beszámoló 9. oldala tartalmazza, hogy a  „lopás szabálysértés esetében a leggyakoribb 
elkövetési tárgy a mobiltelefon, kerékpár, fa, élelmiszer, melyek könnyen értékesíthetőek, 
vagy a napi szükségletek kielégítéséhez szükségesek”. Számára ez nehezen kezelhető. Sajnos 
a lakosság egy része, lelki, szellemi és erkölcsi válságban van.  Úgy gondolja, hogy ezen a 
területen sokat kell tenni Kenderesen is, amely részben az önkormányzat feladata. Ehhez 
legjobb módszernek a munkavégzést tartja, amely területen sokat léptek előre, mivel a 
közmunkaprogramban jelentős létszám van foglalkoztatva. A gazdasági növekedés is 
jelentősen hozzájárul a közbiztonság javulásához. Hiányolja, hogy az uzsorázás 
bűncselekmény nem szerepel az anyagban. Fontosnak tartaná,  hogy ebben a rendőrség előre 
tudjon lépni és eredményt tudjon elérni.. Kiemelte a polgárőrség és a rendőrség jó kapcsolatát, 
amely mindannyiuk biztonsága érdekében fontos. A gyalogosok közlekedési fegyelme sok 
esetben kifogásolható. A piac helyszínének átadása után a közlekedéshez a rendőrség 
segítségét kérte. A helyszíni bírság száma  nem növekedett jelentősen, de összege  igen 
magas, 93,80 %-os növekedést mutat. 
 
BORÓK TIBOR: Kenderes lakónépességének számát a KSH által közzétett adatok alapján 
adták meg. Kevés olyan önkormányzat van, amely ilyen hatékonyan, ilyen „vehemenciával” 
állt ki  a közbiztonságért, illetve rendőrségért, és kevés olyan rendőrőrs van, amely annyi 
támogatást kapott, mint a kenderesi, ezért köszönet illeti az önkormányzatot és minden 
segítőt. Megköszönte a Polgárőrség segítségét is. A napi szükségleteket tudomásul kellett 
venniük, azért lopnak ilyeneket, mert az elkövetőknek arra van szükségük. Az uzsorázással 
kapcsolatban a sértettek hozzáállása a problémás. Sem Kisújszálláson, sem Kenderesen nem 
kereste egy ember sem ezzel kapcsolatban. Az uzsora bűncselekménynek kemény kritériumai 
vannak. Addig, amíg a sértett nem vállalja a tanúskodást, addig a rendőrség tehetetlen,  és a 
jog eszközeit sem tudja alkalmazni, amíg nincs sértett. A helyszínbírság növekedés oka az, 
hogy megemelkedett a helyszíni bírság maximális összege. Az esetek döntő többségében a 
szabálysértés helyszíni bírsággal zárul.  
 
PENTI GUSZTÁV: észleli, hogy csökkennek a betörések, lopások, Kiemelte Czakó István, 
Nász Miklós, és Ligárt Tamás tevékenységét. Megköszönte polgármester asszony munkáját, 
amelyet a város  közbiztonsága érdekében tett.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: két évvel ezelőtt még álmodni sem mertek arról, hogy most ilyen 
nyugodt, higgadt hangnemben tudnak beszélni a település közbiztonsági helyzetéről. 
Valamennyien emlékeznek arra az áldatlan állapotra, ami Kenderesen volt. Úgy gondolja, 
hogy szoros csapatmunkával tudták a helyzetet konszolidálni. A környező települések közül a 
kenderesi önkormányzat példaértékű támogatást nyújtott a rendőrség számára. Megköszönte a 
maga és az önkormányzat nevében a Polgárőrség, és a rendőrség munkáját, továbbá 
mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik a közbiztonság helyzetének javítását. A 
továbbiakban is kérni fogják az illetékeseket, hogy 6 fővel növeljék meg a rendőrőrs 
létszámát. Megköszönte Teleki úr hozzáállását, mert komolyan vette jelzésüket. Az 
összefogás példaértékű, napi kapcsolatban vannak a rendőrökkel.  Az uzsorával kapcsolatban 
egyetért azzal, hogy eredményt nem tudnak felmutatni. Tudnak a problémáról, és azt is 
tudják, hogy a közmunkaprogram sokat segített az uzsora felszámolásában, mert többen 
elmondták, hogy a foglalkoztatásnak köszönhetően szabadultak meg az  uzsorakölcsöntől.  
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Az uzsora mellett másik nagy probléma a kábítószer, amelyben nagyon sok fiatal érintett. 
Megköszönte mindenki munkáját, és számít a jövőben is mindenki segítségére. 
 
BORÓK TIBOR: a kábítószerrel kapcsolatos esetek 99 %-a tudatmódosító, bódító szer 
használata, amelyek interneten rendelhető vegyi anyagokkal átitatott növényi anyagok 
használatát jelenti. Az anyagok döntő többsége nem szerepel tiltólistán, vagyis nem 
kábítószer, vagy pszichoaktív anyag. Az elmúlt fél évben 20 esetben folytattak le nyomozást, 
amelyből 18 esetben visszajött a szakértői vélemény (szakértői véleményenként 100 ezer Ft-
ért), hogy nem minősül pszichoaktív anyagnak. Ez egy folyamatos harc, minden esetben 
fellépnek ellene, de jelenleg szakértői vélemény hiányában effektív büntetőeljárásokat nem 
tudnak kezdeni. Amennyiben ilyeneket észlelnek, minden esetben jelzést kérnek. Megelőző 
előadásokkal próbálnak segíteni. Július 1-től olyan kollegina fog a kapitányságon dolgozni, 
aki bűn-és baleset megelőzésben nagyon felkészült.  
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete a beszámolót megtárgyalta, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 71/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
            a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes város közrendjének  
            és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját.   
            A Képviselő-testület megállapította, hogy a 2013. évi feladatokat  
            a rendőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez 
            igazodva végrehajtotta. 
            A további eredményes munkavégzés érdekében a Képviselő-testület 
            szükségesnek látja a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az 
            önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség támogatásával, 
            együttműködésével. 
 
            Erről: 1./ Karcagi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, 
                            Teleki Zoltán r. őrnagy 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a 
                      2./ Sebők Zoltán r. százados Kenderesi Rendőrörs parancsnoka, 
                           5331. Kenderes, Szent István út 32. 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, 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 
  
Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes 2013. évi tevékenységéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Czakó István. 
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CZAKÓ ISTVÁN: nagy öröm számára, hogy olyan eredményeket értek el, amely az elmúlt 15 
évben nem volt jellemző. Az elért eredményeket közös munkával és összefogással tudták 
elérni. Köszönet érte a város és a rendőrség vezetőinek. A lakosság is sokkal jobban figyel 
egymásra, és jelzéssel élnek a gyanús esetekben. Megköszönte a Képviselő-testület tagjainak 
anyagi és erkölcsi támogatását.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS örül, hogy a rendőrség és a polgárőrség kapcsolata jó. Nem is lehet 
másként dolgozni, hiszen azonosak céljaik. A rendőrség, polgárőrség és az önkormányzat is 
azon dolgozik, hogy a közbiztonság helyzete javuljon a városban. Érdeklődött, hogy hány 
darab segélyhívó készülék van kihelyezve a településen, továbbá volt-e már arra példa, hogy 
ezen keresztül kért valaki segítséget.  Érdeklődött továbbá az éjjel-látó készülékekről. 
 
CZAKÓ ISTVÁN: az Országos Polgárőrszövetségtől 12 db segélyhívó készüléket kaptak, 
amelyek idős, beteg, egyedülálló személyekhez vannak kihelyezve. Az érintettek 
folyamatosan használják. A jelzésekre minden esetben kimennek. Megköszönte Kolozsi 
Józsefnek, a Megyei Polgárőrszövetség elnökének támogatását, aki kiemelten segített. 250 
ezer Ft támogatást kaptak, amelyből két darab éjjellátó készüket, valamint rögzítő kamerát 
vásároltak. Az eszközöket főleg fa-terménylopások felderítéséhez fogják használni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: eredményesnek tartja a Polgárőrség 2013. évi gazdálkodását. A 
megvásárolt eszközök nagy segítséget nyújtanak a bűncselekmények felderítésében, 
használatuk feltételeit kell még megteremteni. Megköszönte elnök úr egész évi munkáját. A 
készenléti rendőrség munkája mellett megoldásnak a rendőrőrs létszámának feltöltését látja. 
 
CZAKÓ ISTVÁN: az éjjellátó készülékek megvásárlása előtt felvették a kapcsolatot 
őrsparancsnok úrral és kikérték a véleményét arról, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket 
közösen tudnak majd használni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megállapítható, hogy javultak a Polgárőrség tárgyi feltételei. 
Beszerzésre került egy gépkocsi, valamint a fent említett eszközök, amelyek segítik 
munkájukat. Ezúton köszöni meg Czakó Istvánnak és segítőinek a munkáját.  Köszöni, hogy 
felismerték azt, hogy a rendőrséggel együttműködve sokkal eredményesebb az ő 
tevékenységük is. Bízik benne, hogy a jövőben még erősödni fog munkakapcsolatuk. Nagy 
eredménynek tartja, hogy a négy évvel ezelőtti tervét meg tudta valósítani és rendeződött a két 
szervezet kapcsolata. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 72/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Városi Polgárőrség Kenderes 2013. évi tevékenységéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Városi Polgárőrség Kenderes 2013. évi tevékenységéről szóló 
 beszámolót, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
            elfogadott. 
 
 Erről: 1./ Czakó István Városi Polgárőrség elnöke Kenderes, Szent István út 57. 
                      2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Kenderesi Nonprofit KFT 2013. évi beszámolójáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Korpás Bálint. 
 
KORPÁS BÁLINT: a Nonprofit Kft az elmúlt évek során kialakította a tésztaüzemet, 
kialakult a gyártási technológia. A gyártás során gyakorlatra tettek szert a dolgozók, önállóan 
megy a termelés. A termékek minőségével probléma nem volt. 2013-ban 1500 kg tésztát 
gyártottak. A gyártott termékek egy része a Központi Konyhán került felhasználásra, a többi 
terméket piacon értékesítették. A NÉBIH több alkalommal tartott ellenőrzést, komolyabb 
észrevételük nem volt. A tegnapi napon tartott ellenőrzés során sem volt észrevétel, a 
tisztaságért és rendért külön megdicsérték az ott dolgozókat. Komoly feladatot jelent 
számukra a folyamatos munkavégzés biztosítása, mivel a jelenlegi dolgozóknak július 31-én 
lejár a szerződése. Jó kollektíva alakult ki, begyakorolták a technológiai folyamatokat.  Kérte, 
- amennyiben lehetőség van rá -  a személyek továbbfoglalkoztatásának biztosítását. Komoly 
feladatot jelent a szeptemberben életbe lépő gyermekélelmezési előírások betartása. Tervezik 
a nyár folyamán a teljes kiőrlésű liszt kipróbálását. A LEADER pályázatok pénzügyi 
elszámolását benyújtották az MVH felé. amellyel 6 folyamatban lévő pályázat zárulna le. A 
városnap költségeihez 300 ezer Ft támogatást nyertek. Tevékenységeik közül kiemelte a helyi 
termelők integrálását, gazdák segítését, tanácsadását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: meglátogatta a tésztaüzemet, ahol kellemes meglepetés érte Felhívta a 
figyelmet, hogy az élelmiszergyártásnak nagyon komoly, szigorú előírásai vannak. A 
dolgozók kérése lenne még egy tésztagyártó gép beállítása. A szárítógép kezelését a dolgozók 
még nem sajátították el tökéletesen. A termék versenyképességének növelése a korszerű 
termelés feltétele. A technológiai és technikai fejlesztés pénz kérdése. A csomagolástechnika 
fejlesztése is indokolt lenne. A maga részéről elégedett volt a tapasztalatokkal, és véleménye 
szerint jó döntés volt a Képviselő-testület részéről a tésztaüzem beindítása. A 
versenyképességhez viszont mindenképpen technikai és technológiai fejlesztésre van szükség. 
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KORPÁS BÁLINT: a szárítókamrával kapcsolatban valóban vannak beállítási problémáik.  A 
csomagolási technika házi jellegű, néhány ezer forintos eszközeik vannak. A korszerű 
csomagológépek beszerzési ára igen magas, jelenleg nem tudnak ilyen gépeket vásárolni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jól döntött a testület, amikor a Nonprofit KFT létrehozásáról  
határozott, hiszen olyan pályázati lehetőségeket tudtak kihasználni, amelyek az önkormányzat 
számára nem voltak elérhetőek. A tésztaüzemet „kicsiben” hozták létre, és a tapasztalatokat 
értékelve úgy látják, hogy az továbbfejleszthető, amihez anyagi forrásra van szükség. A 
LEADER pályázatok  erre alkalmasak lesznek. Kéri a Képviselő-testület támogatását abban, 
hogy a 6 fő továbbfoglalkoztatását biztosítsa. Köszöni Korpás Bálint egész évi munkáját.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 73/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit KFT 2013. évi beszámolójáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Nonprofit KFT 2013. évi beszámolóját, melyet a  
            jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 
 
            Erről: 1./ Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetője, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a 2013. évben Kenderesen és Kenderes-Bánhalmán nyújtott Víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, 
működtetési és karbantartási tapasztalatairól 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Csatári Lajos. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklődött, hogy hogyan kezeli a cég azt a tényt, hogy a bevételek 
összege kevesebb, mint a költségek és ráfordítások összege, továbbá azt kérdezte, hogy mit 
jelent a nem fizetők esetében a szolgáltatás korlátozása? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: számtalan helyen végez szolgáltatást a Zrt és összességében 
kiegyenlítődik a bevételek és kiadások összege. A szolgáltatás korlátozása a víz nyerésének 
szűkítését jelenti. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatót, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 74/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a 2013. évben Kenderesen és Kenderes-Bánhalmán nyújtott víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és 
karbantartási tapasztalatairól szóló tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
            2013. évben Kenderesen és Kenderes-Bánhalmán nyújtott víziközmű-szolgáltatással 
            kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és 
            karbantartási tapasztalatairól szóló tájékoztatót, melyet a jegyzőkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal elfogadott. 
 
 Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közép-és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton a szakmai bírálóbizottság 
döntése alapján az önkormányzat 3 millió Ft támogatást nyert az első világháborús emlékmű 
rendbetételére, renoválására, illetve helyreállítására. A támogatás elfogadásáról kell dönteni a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 75/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, 
KKETTKK-CP-02 jelű kiírása benyújtott pályázaton nyert támogatási összeg elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közép-és Kelet-európai 
            Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt,  
            KKETTKK-CP-02 jelű kiírása benyújtott pályázaton  az első világháborús 
            emlékmű felújítására nyert 3 millió Ft-os támogatási összeget elfogadta. 
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            Erről: 1./ XX. Század Intézet 1122 Budapest, Határőr út 35. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a településen több helyen hiányoznak, illetve megrongálódtak a 
közlekedési táblák. Ezeket felmérték, mivel a balesetveszély megelőzése érdekében szükséges 
és indokolt a pótlásuk. A táblák költsége 450 ezer Ft, melyet a költségvetési tartalék terhére 
kér biztosítani. (A szükséges táblák felsorolását a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 76/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
közlekedési táblák pótlásáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            hogy 450 ezer Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetési tartaléka terhére  
 hiányzó, illetve megrongálódott közlekedési táblák ptólására. 
 
 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. 
  
 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szeptember 7-én kerül megrendezésre a 16. Lovasnap Kenderesen. A 
Lovas Baráti Kör titkára azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, szíveskedjenek azt támogatni. A kérelemben előadta, hogy 
Kenderesen ez a rendezvény már 1998 óta nagy tömegeket vonz. A verseny a Megyei Lovas 
Szövetség és a Magyar Lovas Szövetség hivatalos versenye. Eddig a rendezvényt cégek és 
magánszemélyek támogatásával, valamint pályázatok megnyerésével tudták megrendezni és 
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 lebonyolítani. Sajnos a nehéz gazdasági helyzet miatt a támogatók száma jelentősen 
lecsökkent, ami megnehezíti a rendezvény megtartását. Ebben az évben pályázat útján és 
külön támogatásból eszközök beszerzését tudják megvalósítani. Kérte a Képviselő-testület 
tagjait, hogy vegyék figyelembe a rendezvény tradicionális jellegét és turisztikai jelentőségét, 
és amennyiben lehetőség van rá, járuljon hozzá ahhoz, hogy ne szakadjon meg a hagyomány 
és 2014. évben is megrendezésre kerülhessen a Kenderesi Lovas Nap. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 7 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Lovasbaráti Kör támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 100 ezer Ft támogatást biztosít a 2014. évi költségvetési tartaléka terhére a Lovas 
            Baráti Kör részére a 16. Lovasnap megrendezésének költségeihez. 
 
 Erről: 1./ Lovas Baráti Kör titkára, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN: megjelent a pályázati felhívás a „KEOP-2014-4.10.0/F 
önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című konstrukcióhoz. A pályázat 
önerőt nem igényel, 100 %-os pályázati támogatást nyújt. Két ágazat van, az egyik a napelem 
elhelyezése, amely az elektromos áram felhasználását csökkenti. A pályázatban 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok vehetnek részt. A beépítésre kerülő napelemes 
rendszernek teljesíteni kell a pályázat által előírt követelményeket. A pályázat másik elem az 
energetikai rész, amely a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ támogatja a pályázatok benyújtását. 
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 12 – 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának78/2014.(VI.25.) Kt számú határozata 
a KEOP-2014-4.10.0/F önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai  
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című pályázat támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 
            KEOP-2014-4.10.0/F önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
            fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
            régiókban” című pályázaton való részvételt, amennyiben az előzetes 
            felmérés adatai alapján az épületek a pályázati feltételnek megfelelnek. 
 Lehetőség szerint készüljön felmérés a Kenderesi Mezőgazdasági 
            Szakképző Iskola és Kollégium épületeire is. 
             
            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. 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részéről 
olyan kérés érkezett, hogy a feleslegessé vált 2 db 600 Wattos hangfalat értékesíthessék, 
ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nem igazán volt kihasználva a két darab hangfal, ezért kérik az 
értékesítéshez való hozzájárulást. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2014.(VI.25.Ö kt. számú határozata 
a  Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tulajdonát képező, 
két darab, OMNITRONIC típusu, 600 wattos hangfal értékesítésének hozzájárulásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
            hogy a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tulajdonát 
            képező, két darab, OMNITRONIC típusú, 600 wattos hangfalat értékesítse, az 
            értékesítés szabályok betartásával. 
 
            Erről: 1./ Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, 
                           Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Telekom Nyrt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a bánhalmi víztoronyra 1 db mikroantennát, valamint 
kiszolgáló berendezést és optikai kábelt telepítsen. A bérleti díj összegére egyszeri, 150 ezer 
Ft + ÁFA ajánlatot tett az Nyrt. 
 
Kéri döntsenek a kérelemről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 80/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Magyar Telekom Nyrt kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 a Magyar Telekom Nyrt a bánhalmi víztoronyra 1 db mikroantennát, valamint 
            kiszolgáló  berendezést és optikai kábelt telepítsen. 
            A bérleti díj összegét, egyszeri 150.000 Ft + ÁFA , a Képviselő-testület 
            elfogadja. 
            A Képviselő-testület felhatalmazza Süveges Lajost, Kenderes Városgazdálkodás 
            intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
            
            Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben  
                      3./ Magyar Telekom Nyrt 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
g.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban már tárgyalt a Képviselő-testület települési értéktár bizottság 
létrehozásáról, mivel a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény szerint a települési önkormányzat települési értéktár létrehozásáról dönthet. A 
Képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy nem kíván létrehozni település értéktár 
bizottságot. 
Most indítványozta a bizottság létrehozását, mivel látják annak szükségességét. A bizottságba 
javasolta Tóth Tibornét, Bodor Tamást, Tóth-Szabó Mártát, Ács Andrea Évát, Mikola 
Istvánnét, Balogh Károlynét. Kérte, döntsenek a bizottság létrehozásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 81/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
települési értéktár bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            létrehozza a települési értéktár bizottságot. 
 A bizottság tagjai: Tóth Tiborné, Bodor Tamás, Tóth-Szabó Márta,  
            Ács Andrea Éva, Mikola Istvánné, Balogh Károlyné és Pádár Lászlóné. 
            A Képviselő-testület a bizottság elnökének Bodor Tamást választotta. 
 
           Erről: 1./ Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke, 
                          5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                     2./ Jász-nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal igazgatója, 
                          5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                     3./ Települési értéktár bizottság elnöke és tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
h.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 229/2013.(XII.11.) Kt. számú határozatával 
pályázatot írt ki a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői 
állására. Javasolta, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a testület, mivel a 
felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 82/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állására kiírt 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 229/2013.(XII.11.) Kt. számú  
            határozatával a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezető 
            állására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a felhívásra  
 egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző , Helyben 
                      3./ Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott 
                           intézményvezetője, 5331. Kenderes, Szent István út 56. 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Balázsiné Hubai Ildikó megbízott intézményvezető tájékoztatása 
alapján felmérték az igényt az óvodai ellátásra a nyári hónapokban. E szerint az óvoda egész 
nyáron nyitva fog tartani, mert egyik héten sem csökken le a gyereklétszám 10 fő alá. 
 
i.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napokban jelent meg „A nyári diákmunka elősegítése2014” 
elnevezésű munkaerő-piaci program. A Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján Kenderes 
esetében 3 fő alkalmazható két hónapra, vagy 6 fő egy hónapra., járulékfizetési kötelezettség 
mellett. A diákok körében óriási volt az érdeklődés,  közel 40 fő jelentkezett a diákmunkára. 
A fiatalok több, mint a fele hátrányos helyzetű, ezért a Képviselő-testületnek nagyon bölcsen 
kell dönteni ebben a kérdésben. Kenderes vonatkozásában a felhasználható pénzügyi keret 
531 ezer Ft. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: nagyon örültek a lehetőségnek, sok diák jelentkezett, és tudtak 
volna munkát biztosítani mindannyiuk számára. Egyetért azzal, hogy nagyon körültekintően 
kell dönteni a testületnek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: 6 fiatal foglalkoztatását támogatja egy-egy hónapra. Számára 
egyértelmű, hogy a múzeum folyamatos nyitvatartása érdekében ott kell a fiatalokat 
alkalmazni. Nehéz lesz jó megoldást találni, ezért valamilyen szintű szűrőt alkalmazni kell a 
kiválasztás során. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a múzeumnál dolgozóknál alapvető feltétel a jó kommunikáció 
készség, a magabiztos fellépés és a szakmai tudás. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az egyetemisták, főiskolások foglalkoztatását támogatja. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a múzeumi munkán kívül informatikai, parkgondozói 
feladatokat terveztek a fiataloknak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a 6 fő a múzeumba legyen foglalkoztatva, a folyamatos 
nyitva tartás biztosításához. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  6 fő foglalkoztatását támogatja, polgármester asszony javaslatával 
egyetért. Sajnálja azokat a fiatalokat, akiknek nem tudják biztosítani a foglalkoztatást, de fel 
kell vállalni az esetleges konfrontációt is.  
 
CSATÁRI LAJOS: a jó tanulmányi eredményt, tehetséget kell szűrőnek tekinteni. A 
múzeumban történő foglalkoztatást tekintve a történelem ötös nála alapfeltétel. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ nem jelentené ki egyértelműen, hogy csak az ötös történelem 
osztályzatúak alkalmasak a feladat ellátására, mivel a jegyek között is vannak különbségek, 
továbbá a történelem tudás mellett kommunikáció és egyéb képességek is szükségesek az 
idegenvezetői munkához. Megismételte, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok 
foglalkoztatását támogatja. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 83/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
„A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programban 
való részvételről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            a nyári diákfoglalkoztatás keretében 6 fő foglalkoztatását biztosítja,(lehetőség szerint 
             felsőfokú tanulmányokat folytató  diákokat) egy-egy hónapra. 
            A diákok a múzeumban lesznek foglalkoztatva a nyári időszakban történő 
            folyamatos nyitva tartás biztosításához. 
 A Képviselő-testület megbízza Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzsert, hogy 
            a feladatra legalkalmasabb diákokat válassza ki. 
            A program Kenderes városban felhasználható pénzügyi kerete 531.000 Ft. 
            A bérkifizetéshez tartozó járulék összegét, 123.323 Ft-ot a Képviselő-testület 
            2014. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: többször tolmácsolta azokat a lakossági panaszokat, amelyek a kamionok 
parkolásával voltak kapcsolatosak. Úgy véli, hogy a lakosság érdekében, védelmében néha 
nagyobb szigorúságra lenne szükség. Bemutatta  az 1930-ban kiadott Tolnai Világlapja című 
újságot, amelyben „Magyar héten magyar árut vásárolj” felhívás szerepel. Szeretné, ha ma is 
komolyan vennék a magyar termékek vásárlására történő felhívást, mert a gazdaság akkor fog 
fejlődni, ha a magyar termékek vásárlása növekedni fog. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kamionok parkolásával kapcsolatban elmondta, hogy a mai testületi 
ülésen megszavazott közlekedési lámpák beszerzése ilyen jellegű tilalomra is vonatkozni fog. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: augusztus 9-én kerül megrendezésre az önkormányzat és a 
néptánccsoport szervezésében a hagyományőrző falusi lakodalom Bánhalmán. A rendezvény 
szervezése elindult, jelenleg a pénzügyi feltételek biztosításán dolgoznak. Segítséget kért a 
költségek megelőlegezéséhez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: meg fogják találni a lehetőséget a rendezvény sikeres 
lebonyolításához. 
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 52 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. június 25-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                   Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      70/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     11/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2014. évi költségvetés módosításának megállapításáról 
 
2./ Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
     szóló beszámolóról       71/2014. 
 
3./ A Városi Polgárőrség Kenderes 2013. évi tevékenységéről  72/2014. 
 
4./ A Kenderesi Nonprofit KFT 2013. évi beszámolójáról   73/2014. 
 
5./ A 2013. évben Kenderes és Kenderes-Bánhalmán  nyújtott 
    víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, 
    valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és 
    karbantartási tapasztalatairól szóló tájékoztatót    74/2014. 
 
6./ Egyebek 
 
a.)A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
    Kutatásért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP- 
    02 jelű kiírása benyújtott pályázaton nyert támogatási 
    összeg elfogadásáról       75/2014. 
 
b.) Közlekedési táblák pótlásáról      76/2014. 
 
c.) A Lovasbaráti Kör támogatásáról      77/2014. 
 
d.) A KEOP-2014-4.10.0/F  önkormányzatok és intézményeik 
     épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
     hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”  
     című pályázat támogatásáról      78/2014. 
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Napirend:         Szám: 
 
 
e.) A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
     tulajdonát képező, két darab 600 wattos hangfal értékesítésének 
     hozzájárulásáról        79/2014. 
 
f.) A Magyar Telekom Nyrt kérelméről     80/2014. 
 
g.) Települési értéktár bizottság létrehozásáról    81/2014. 
 
h.) A Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes 
      Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állására kiírt 
      pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról   82/2014. 
 
i.) „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű 
     munkaerő-piaci programban való részvételről    83/2014. 
        
 
 


