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Készült:  Kenderes Város Önkormányzatának 2014. szeptember 15-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. – 

Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester. – 

Bejelentéssel távol:  Dr Barta Zsuzsanna képviselő 

Bejelentés nélkül távol: ---- 

Jelen vannak továbbá:   Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal vezetője, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, 
Gyulai-Farkas Edina Mária, a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda 
Bölcsőde megbízott vezető-helyettese,  Jámbor Miklós 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 megtárgyalását. Kérte, akinek 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 117/2014.(VI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-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 Városi Önkormányzat 2014.els ő félévi költségvetésének 
végrehajtásáról 

Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit és Süvegesné Bakondi Mária. 

VERESNÉ NAGY MARGIT:  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a tájékoztatást, melyet elfogadott, és a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasol. 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az államháztartásról szóló törvény értelmében a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásban 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az önkormányzati szintű összevont bevételek 
501.067 ezer Ft-ra, kiadások 503.204 ezer Ft-ra teljesültek, amely 62 %-os teljesítést 
mutat. 

A tartalék összege 30.951 ezer Ft, amelynek  egy része feladattal terhelt. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. első félévi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város  Önkormányzatának 118/2014.(IX.15.)Kt. számú határozata  
Kenderes Városi  Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Városi Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtását  
 501.067,- ezer Ft bevétellel 

503.204,- ezer Ft kiadással 

a 3. és 4. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselő-
testület. 
 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselő-testület a 
2. számú melléklet szerinti: 

 

-  személyi jellegű kiadások: 213.686,- ezer Ft 

-  munkaadókat terhelő járulékok: 47.106,- ezer Ft 

-  dologi jellegű kiadások: 121.635,- ezer Ft 

-  ellátottak pénzbeli ellátása: 49.793,- ezer Ft 

-  egyéb: 11.607,- ezer Ft 
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-  beruházási:                                               25.373,- ezer Ft 

-  felújítási:                                                       414,- ezer Ft 

-  felhalmozási kölcsön:                              33.408,- ezer Ft 

 

3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselő-testület 
a 2. számú melléklet szerint: 

 

-  működési támogatás: 197.748,- ezer Ft 

-  közhatalmi bevételek: 36.872,- ezer Ft 

-  intézményi működési bevételek: 71.974,- ezer Ft 

-  átvett pénzeszköz: 142.864,- ezer Ft 

-  tartalék igénybevétele: 45.265,- ezer Ft 

                       -  felhalmozási célú kölcsön: 5.150,- ezer Ft 

                       -  felhalmozási célú támogatás: 1.106,- ezer Ft 

                       -  tárgyi eszköz értékesítés: 88,- ezer Ft  

 

4. Kenderes Városi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásainak és 
bevételeinek mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

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. 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének …./2014.(IX.16.) 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kap csolatos helyi szabályokról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását javasolta, 
amelynek 2. §. (4) bekezdése módosult az átalány megállapításának  szabályaival. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Csatári Lajos. 
 
CSATÁRI LAJOS  érdeklődött, hogy Kenderesen van-e egyedi szennyvíztisztító 
berendezés és egyedi zárt szennyvíztisztító létesítmény? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  nincsenek ilyen létesítmények, csak az elvi lehetőség van 
meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

 
12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok ról 
 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014. szeptember 15. 
 
 
(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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének …/2014.(IX.16.) 
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséne k, az elnevezések 
megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabálya iról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS:  személy szerint sokat dolgozott az utcanevek 
megváltoztatásának előkészítésén. Ezzel kapcsolatban sérelmezte, hogy Kenderes 
szülöttjéről, Földes Jolán írónőről nem sikerült közterületet elnevezni. Változatlanul 
azt javasolta, hogy ne feledkezzenek meg Földes Jolánról, és nevezzenek el róla 
közterületet, vagy intézményt. 
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A rendelet-tervezet 4.§. (4) bekezdésében  „A közterületnév-tábla kihelyezését az érintett 
ingatlan tulajdonosa vagy használója tűrni köteles” kifejezést erősnek tartja. 
A „tűrni köteles” kifejezést finomítaná. Némi zavart lát az út és utca kifejezések használata 
során. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a „tűrni köteles” szóhasználat jogi kifejezés. 
 
KROKAVECZ  LÁSZLÓ: a Földes Jolánra tett javaslattal teljes mértékben egyetért. 
Javasolta továbbá megvizsgálni, hogy dr Fontos Géza, illetve dr Horváth János nevét 
mely közterület, vagy intézmény viselhetné, hisz mind a ketten hosszú évtizedeken 
keresztül tevékenykedtek a település érdekében. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ:  az utcanevek változtatásának tárgyalásakor vetette fel, hogy a 
Város Könyvtár vegye fel dr Kormos László nevét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT:  a nyáron kihelyezésre kerültek a településen az utcanév 
táblák. Sajnos nem minden esetben vannak pontosan feltüntetve az út és utca 
elnevezések.. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tudomásuk van arról, hogy több helyen korrigálásra szorulnak 
a kihelyezett táblák, amelyet folyamatosan cserélni fognak. 
 
DR GASZPARJAN KAREN  javasolta elfogadni a beterjesztett rendelet-tervezetet. A 
későbbiekben derül ki, hogy mely pontokon lesz szükség a rendelet módosítására, 
illetve kiegészítésére.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képvisel ő-testületének 

 
13/2014.(IX.15.) önkormányzata rendelete 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megvál toztatásának, valamint a 
házszámozás szabályairól 

 
 

Kenderes, 2014. szeptember 15. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                     jegyző 
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4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á  s a 
 
Előterjesztés Kenderes város víziközm űveinek gördül ő fejlesztési tervér ől 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az egészséges ivóvízszolgáltatás, valamint a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés 
szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves 
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Az ivóvízminőségjavító-program 
megvalósítása jelenleg folyamatban van. A víztisztítóberendezések megépítése 
Kenderesen és Bánhalmán félkész állapotú. Úgy gondolja, hogy amennyiben az 
ivóvízminőség-javító program megvalósul,a szakaszonkénti felújítás elkészül, akkor 
nem lesz gond  az egészséges ivóvízellátással. A szennyvízberuházás teljes körű 
megvalósítására 1 milliárd 138 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. 
 
FODOR IMRE: a gördülő fejlesztési tervben azért vannak olyan kis összegek az 
éves felhasználáshoz tervezve, mert a mostani bérleti dj arányos része van számítva 
az éves fejlesztési ütemezésre. Ez majd változni fog, mert most értékelik újra a 
vízművet. A nagyobb beruházásokat pályázni akarja a TRV Zrt. Az 
ivóvízminőségjavító program II. ütemének megvalósításához elkészültek a 
tanulmányok, amellyel meg fog valósulni az összes vezeték cseréje. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 
és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2014.(IX.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési tervének elfogadása 
 
Kenderes Város Önkormányzata a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Túri 
Üzemmérnökségének Kisújszállási üzemegysége által készített - 2011. évi CCIX 
törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében , Kenderes Város közigazgatási területén lévő a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel –készített víziközmű 
szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet 
elfogadja.  

 
  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya,  
                                Helyben 
                   2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                           3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth út  
                           4./ Irattár 
 
 
 
 



- 7 – 
 

  
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 

     Egyebek 

     a.) 

     Előterjesztés Bursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
pályázathoz való csatlakozásról 2015. évre 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  ismét lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozáshoz 2015. évre. A maga 
részéről javasolja, hogy a jövő évre is csatlakozzon az önkormányzat ehhez a 
pályázathoz, amellyel kötelezettséget kell vállalni a következő testület felé az összeg 
biztosításához. Úgy gondolja, hogy ehhez a nemes célhoz érdemes csatlakozni. Az 
lenne a jó, ha minél több rászoruló diákot tudnának támogatni. 

Kérte a testület tagjainak véleményét a csatlakozásról. 

H o z z á s z ó l á s o k 

KIRÁLY LÁSZLÓNÉ:  támogatja a csatlakozást, ugyanakkor a támogatási összeg 
megemelését javasolta .A diákoknak nagy segítség  a havi 5 ezer Ft-os támogatás is, 
de ismerve az egyetemi, főiskolai költségeket, ez a pénz még mindig nagyon kevés. 
Ismerve a helyi gyerekek, családok helyzetét, jó lenne, ha a következő időszakban 
elgondolkodnának más egyéb támogatási forma biztosításán is. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 
és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzatának 120/2014.(IX.15.) Kt. számú határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozásról 2015. évre 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
           az önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan 
 rászoruló, egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe 
           jelentkezni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica  
           Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2015. évre. 
 
           A kiírás határideje: 2014. október 3. 
           Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
           Erről: 1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k.             
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b.) 

Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak  és póttagjainak 
megválasztásáról 

DR GASZPARJAN KAREN:  a szavazatszámláló bizottságokat a Képviselő-testület 
18/2014.(II.19.) Kt. számú határozatával megválasztotta .A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek október 12-i választásán néhány tag 
összeférhetetlenség, illetve egyéb elfoglaltság miatt nem tud  részt venni a bizottsági 
tagok munkájában. A póttagokkal lehet pótolni a kieséseket, de a 2. számú 
szavazókörben egy új tag megválasztása szükséges. Javasolta a határozat-
tervezetben foglalt formában megválasztani a 2. számú szavazókör tagjait. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

  

 Kenderes Város Önkormányzatának 121/2014.(IX.15.) 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 2. szám szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak: 
 
          2. számú szavazókör címe: Szent István út 60. (I. s z. Óvoda) 
 
          Tagok: Pádár Mihályné Kenderes, Felsőföldi út 41. 
                      Kissné Körmös Piroska Kenderes, Ifjúság út 1/1. 
                      Molnár Sándorné Kenderes, Virág út 
       Póttagok:Szendrei Dóra Kenderes, Felsőföldi út 4. 
                      Majláth Anikó Kenderes, Szent István út 104. 
 
 
       Erről: 1./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                 2./ Szavazatszámláló bizottság tagjai, Helyben 
 
                      é r t e s ü l n e k. 
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c.) 

Előterjesztés „Itthon vagy -Magyarország szeretlek” pá lyázaton való 
részvételr ől 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  ismét lehetőség van az „Itthon vagy „Magyarország szeretlek” 
elnevezésű program pályázatára, melynek keretében kulturális programok 
megrendezésére, illetve országos összehangolt tűzgyújtásra kerül sor. A pályázható 
összeg 325 ezer Ft 5 ezer fő alatti települések. Javasolta a pályázat benyújtását. 

H o z z á s z ó l á s  

KROKAVECZ LÁSZLÓ:  támogassák a rendezvényt, de a program összeállításánál 
vegyék figyelembe a környező települések programjait is. 

 

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

 

Kenderes Város Önkormányzatának122/2014.(IX.15.) Kt. számú határozata 
„Itthon vagy-Magyarország szeretlek” című pályázaton való részvételről 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 2014-ben részt vesz az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” című 
           pályázaton. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                         Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a Martinovics út alapja a tavalyi évben elkészült. Az útalap 
felületi lezárására, aszfaltozására, és a hozzá tartozó befejező munkákra az elkészült 
tervek alapján kerülhet sor. 
A kivitelezési munka egyszerű beszerzés köteles, így három árajánlat szükséges a 
kivitelező kiválasztásához. Az ajánlatokat a beterjesztett előterjesztés tartalmazza. A 
legalacsonyabb kivitelezési ajánlatot az APRILLA TRANSZ KFT vállalkozás adta, 
amely bruttó 18.890.303 Ft. A kivitelező kiválasztásához a Képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. A legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelező kiválasztását 
javasolta. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS:  az ajánlati ár mellett az elvégzett munka minősége is nagyon 
fontos 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az útfelügyelő feladata a munka minőségének ellenőrzése. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  érdeklődött, hogy ebben az árban benne van- e az aljzat 
kiegyenlítés költsége? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  igen, az ajánlati ár azt is tartalmazza. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 
és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 123 /2014.(IX.15.) Kt.számú határozata 
Kenderes Martinovics út (Szent István-József A. út közötti szakasz) aszfaltozási 
munkáinak kivitelező kiválasztásáról 
  
Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes Martinovics út (Szent István-József A. 
út közötti szakasz) aszfaltozási munkáinak engedélyes terv szerinti kivitelezésével  
megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó APRILLA TRANSZ KFT. 5300 Karcag, 
Béke út 2. szám alatti vállalkozást. Árajánlata  bruttó: 18.890.303,- Ft  

A kivitelezési szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

  

  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                                Helyben, 
                 2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                           3./ APRILLA TRANSZ KFT. 5300 Karcag, Béke út 2. 
                 4./ Irattár 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a Fedezet KFT képviselője a Magyar Telekom Nyrt 
megbízásából kereste meg az önkormányzatot abból a célból, hogy modernizálni 
szeretné a kenderesi hidroglóbuszon üzemelő bázisállomását. Szeretnének 
engedélyt kérni  további 3 rádióantenna felszerelésére. A kérelemmel kapcsolatban 
további információja nincs. Javasolta, hogy ne hozzanak most döntést, a következő 
testületi ülése, részletesebb  információk birtokában döntsenek a kérelemről. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  úgy gondolja, hogy néhány év múlva ki fog derülni, hogy az 
ilyen bázisállomások működtetése mennyire káros az egészségre. Érdemesnek 
tartaná megméretni a háttérsugárzást a környéken. 
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f.) 
 
Előterjesztés „Startmunka Mintaporgram 2014” tárgyú, á rubeszerzésre irányuló 
a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemz eti értékhatárt meghaladó 
hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárásba n az eljárás nyerteseinek 
kiválasztásáról 
 
 Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselő-testület korábban döntött az eljárás 
megindításáról. Két ajánlati részre kértek ajánlatot, amely közül üzemanyagokra nem 
érkezett ajánlat, a kis és nagy értékű tárgyi eszközökre egy ajánlat érkezett a Tisza 
Consult BT részéről, melynek nettó összege 7.235.500 Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 
és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város  Önkormányzatának 124./ 2014. (IX. 15.) Kt. számú határozata 
„Startmunka Mintaprogram 2014.” tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásban 

AZ ELJÁRÁS NYERTESEINEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

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

szakvéleménye és döntési javaslata alapján a fenti elnevezés ű a 
közbeszerzési eljárás egyes részeinek  nyerteseként megjelöli és kiválasztja 
a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 9.számú melléklet e szerint elkészített, 
csatolt összegezés 11.a.) pontjában megjelölt ajánl attevőt.  

 

2./  A Képvisel ő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerz ődés 
megkötésére.  

3./ A Képvisel ő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  

 
Erről értesül:   

Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző  Helyben 
Képviselő-testület              Helyben 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy augusztus 20-a alkalmából dr 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr Csatári Lajos képviselő úr részére 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet 
adományozott, melyhez a Képviselő-testület nevében gratulált, további munkájához 
sok sikert és jó egészséget kívánt. 

Kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 

KROKAVECZ LÁSZLÓ:  polgármester asszony megbízásáról részt vett a Nagykun- 
Hagyományőrző Társulás, valamint az Orvosi Ügyeleti Társulás ülésein. Az utóbbi 
ülésen közbeszerzési eljárásról döntöttek, mely szerint továbbra is a Reálmed KFT 
végzi az ügyeleti tevékenységet Kisújszállás, Kenderes és Ecsegfalva településeken. 
Az 50 Ft/hó/fő összeg helyett a jövőben 65 Ft/hó/fő lesz a települések hozzájárulása 
az ügyeleti ellátáshoz. 

GYULAI FARKAS EDINA MÁRIA:  az óvoda udvari fajátékainak javítása ügyében 
felvették a kapcsolatot azzal a céggel, amely a tavalyi évben négy évre adta meg a 
tanúsítványt 27 db udvari játékra, amely közül két darabot nem tudnak használni. Azt 
a felvilágosítást kapták, hogy Pécsről jönnek megjavítani a játékokat, de a javítás 
költségének konkrét összege a mai napig nem ismert. A veszélyes játékok 
biztonságosan le vannak zárva, de mielőbbi javításuk indokolt lenne. 

 CSATÁRI LAJOS:  az elmúlt fél évben sokat foglalkoztak az általános iskolában 
folyó technika oktatással. Ő személy szerint négy hónapon keresztül „Mesterségek 
dícsérete”  címmel írt cikkeket különböző műszaki szakterületekről. Polgármester 
asszony megígérte, hogy készíttet egy satupadot és egy satut a gyakorlati 
oktatáshoz. Fontos lenne, hogy a termelő szféra iránt is érdeklődjenek a fiatalok. 

Lakossági panasz, hogy Kenderes területén nagy sebességgel mennek át a 
járművek. Sok idős ember nehezen megy át az úton, azért a sebesség betartása 
nagyon fontos lenne. Jó technikai lehetőségnek látná figyelmeztető tábla, illetve 
kamera felszerelését, amely már a következő választási ciklusban valósulhatna meg. 

Korábban többször tárgyaltak aszalógép beszerzéséről, de előrelépés nem történt az 
ügyben. Javasolta, hogy továbbra is vizsgálják meg ennek lehetőségét 

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a felvetett problémákra válaszolva elmondta, hogy a satut ő 
fogja megvásárolni, a satupadot pedig a Városgazdálkodás intézmény fogja 
elkészíteni. A Közúti Igazgatóság vezetőjével a holnapi napon fog találkozni 
személyesen, ahol fel fogja vázolni az említett problémát. Az aszalógép beszerzése 
terveik között szerepel, lehetőségeik függvényében fognak a későbbiekben dönteni. 
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VERESNÉ MNAGY MARGIT:  az udvari fajátékokkal kapcsolatban felhívta a 
figyelmet, hogy csak a szerződésben foglalt céggel javítassák meg a játékokat. 

HODOS JULANNA:  megköszönte a rendszeres meghívást a testületi ülésekre. A 
hatékonyabb információáramlás és kapcsolatépítés érdekében a jövőben 
rendszeresen részt kíván venni az üléseken. Folyamatosan tartják a kapcsolatot 
jegyző úrral és polgármester asszonnyal, és úgy ítéli meg, hogy komolyabb probléma 
nem volt az együttműködés során. Tájékoztatásul elmondta, hogy a karcagi járásnál 
6 szakigazgatási szerv működik, jelenleg 94-en dolgoznak. Reményeik szerint a jövő 
évtől négy szakigazgatási szerv új épületbe fog költözni, ahol kulturált környezetben 
fogadhatják az ügyfeleket. Megköszönte az önkormányzatok segítségét, amelyet a 
járás működtetéséhez nyújtottak. 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  számukra mindenképpen megtisztelő, hogy a járási hivatal 
vezetője részt vesz a testületi üléseken. Reméli, hogy a jövőben is megtiszteli 
jelenlétével az üléseket. Úgy gondolja, hogy a két szervezet munkakapcsolata 
nagyon jó, segítik egymás munkáját, problémamentesen tudnak együtt dolgozni. 

      
Mivel más bejelentés hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra25 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. szeptember 
15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 

 

M U T A T Ó 

Napirend:         Szám: 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 
15-i ülése napirendjének elfogadásáról      117/2014- 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének 
     végrehajtásáról                  118/2014. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési 
     díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     13/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete a közterületek 
     elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint 
     a házszámozás szabályairól 
 
4./ Kenderes Város víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének 
     elfogadása         119/2014. 
 
5.) 
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való 
     csatlakozásról 2015. évre       120/2014. 
 
b.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
     megválasztásáról                           121/2014. 
 
c.)”Itthon vagy-Magyarország szeretlek” című pályázaton való 
     részvételről         122/2014. 
 
d.) Kenderes Martinovics út (Szent István-József A. út 
     közötti szakasz) aszfaltozási munkáinak kivitelező kiválasztásáról 123/2014. 
 
e.) Magyar Telekom Nyrt kérelméről                                    ---- 
 
f.) „Startmunka Mintaprogram 2014.” tárgyú, árubeszerzésre irányuló 
     a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
     meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 
    az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról     124/2014. 



             
 

 

 

 

 


