
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 6-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veresné Nagy Margit, Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetője, Gyulai-Farkas 
Edina, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezető-helyettese,  
Majzikné Hanyicska Valéria a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, Hermann László, Pecze 
Lászlóné, Koncz Tamás, Hoppál Imre, Hoppál Imréné, Rostás Aladárné meghívott, Fodor 
Imre a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő későbbre jelezte érkezését.  
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását az alábbi napirendi pont kiegészítésével:  
 
- Kenderes Város Önkormányzatának átfogó értékelése a 2013-ban végzett gyermekjóléti és 
   gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló előterjesztés megtárgyalása  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  125/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 6-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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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a napirendi pontok megtárgyalása előtt a „ Legszebb konyhakertek 
2014” pályázat díjazottait köszöntötte. Köszönetét fejezte ki mindazoknak a személyeknek, 
akik részt vettek a pályázati programban. A program jelentősége, hogy népszerűsítse a 
konyhakertekben a saját maguk által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket. A pályázat 
ötletgazdája Kovács Szilvia karcagi alpolgármester volt.  Kenderesen Hermann László 
koordinálta a programot, szakmai tanácsadással segítette a kertgondozást és fotókat készített a 
kertekről. Megköszönte Hermann László munkáját. 
 Kenderesen 4 fő jelentkezett, sajnálja, hogy kevés számban pályáztak a lakosok. Első 
helyezést ért el Hoppál Imréné, második helyezést Pecze Lászlóné, harmadik helyezést pedig 
Koncz Tamás. Különdíjat kapott Rostás Aladárné.  
 
Gratulált a díjazottaknak, akiknek további munkájához sok sikert kívánt. 
 
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 
  
 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.(X….) rendelete a 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról    
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy az önkormányzat 2013. évben  a szociálisan 
rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújtott. Ebben az 
évben is lehetőség van erre, amellyel élni szeretnének. 
 A tavalyi évhez képest nagyobb lesz az igényelt keret. 250 m3 helyett 350 m3 tűzifát 
igényelnek. Elmondta, hogy alanyi jogon kapnak tűzifát a 80 év feletti, egyedül élő idősek. 
Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy 
családnak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-
át, további feltétel pedig  a lakókörnyezet rendezettsége. Az egy lakcímre bejelentkezett 
személyek közül továbbra is csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:   
 
 
    Kenderes Város Önkormányzata 
                                 Képviselő-testületének  
 
                                           14/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete 
   
     a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  
 
Kenderes, 2014. október 6.  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
(:Pádár Lászlóné :)       (:Dr. Gaszparjan Karen :) 
     polgármester             jegyző 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 126/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének biztosításáról  

 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
 a szociális célú tűzifa pályázat önerejét 444.500.-Ft , szállítási költségét 
            1.333.500.-Ft: összesen 1.778.000.-Ft erejéig a 2014. évi költségvetési 
            tartaléka terhére biztosítja.  
 A tűzifa térítésmentesen kerül kiosztásra. A kérelmek benyújtása: 
 2014. október 28.- 2014. november 7. között történik e célra rendszeresített 
 formanyomtatványon. 
           A tűzifa elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.  
 
 
 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 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításának megtárgyalásáról és elfogadásáról  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:   
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    Kenderes Város Önkormányzata 
                                 Képviselő-testületének  
 
                                           15/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete 
   
       az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának  
                                                           megállapításáról      
       
 
Kenderes, 2014. október 6.  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
(: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 saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 127/2014.(X.06.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város 
Önkormányzata saját bevételeit és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
              é r t e s ü l n e k.  
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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 
  
Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi 
tűzvédelmi tevékenységéről  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem volt olyan gond vagy  
probléma, amit ne tudtak volna megbeszélni a tűzoltósággal. Krokavecz László 
alpolgármester Kenderes várost képviselve, rendszeresen részt vett a tűzoltó-parancsnokságon 
történő összejöveteleken. Javasolja elfogadásra a tűzvédelmi tevékenységről szóló 
beszámolót.     
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 128/2014.(X.06.) Kt. számú határozata 
Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi 
tűzvédelmi tevékenységéről  
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a  
 Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi  
 tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a jegyzőkönyv  
 melléklete szerint elfogadott.  
 
 Erről: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
      Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
                            Karcag, Madarasi út 2. 5300 
            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 az elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti 
informatikabiztonsági feladatokkal kapcsolatos szolgáltatás megrendeléséről 
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy négy ajánlatot kértek az előterjesztésben 
felsorolt cégektől. Elmondta, hogy szükség lesz egy információs biztonsági felelős 
alkalmazására  2016-ig, akinek a jogszabály által előírt végzettséggel kell rendelkeznie. Az 
önkormányzatnál tervben van elektronikai eszközök beszerzése, újítása, annál is inkább, 
mivel vírustámadás érte a Polgármesteri Hivatal valamennyi gépét, ez által több éves 
adatállomány elveszett. A szerződés tervezetek részletes rendelkezéseit áttanulmányozva, 
javasolja a  IT Secure Informatikai Tanácsadó Kft. kiválasztását, amely cég  
jó referenciákkal rendelkezik a megyében. 
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H o z z á s z ó l á s :  
 
CSATÁRI LAJOS: az előterjesztésben olvasható, hogy a kiterjedt feladatokat sokszor a 
humánerőforrás hiány miatt nem tudják ellátni a kistelepülések. Véleménye szerint több 
szakterületen is a megfelelő szakképzés hiánya a gond. Megjegyezte, hogy az előterjesztésben 
szereplő árajánlatok között feltűnően nagy különbségek vannak.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
            Kenderes Város Önkormányzata 129/2014.(X.06.) Kt. számú határozata 

az elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban 
Ibtv) szerinti informatikabiztonsági feladatokkal kapcsolatos szolgáltatás 
megrendelésről. 
 

            A Képviselő-testület a Az elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 
törvény (továbbiakban Ibtv) szerinti informatikabiztonsági feladatokkal kapcsolatos 
szolgáltatás megrendelésről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú beszerzésre az  IT Secure Informatikai Tanácsadó Kft.-t 
választja ki.  

            A szerződés megkötésével megbízza Dr Gaszparjan Karen jegyzőt. 
 

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

 3./ IT Secure Informatikai Tanácsadó Kft. 1015 Budapest, Batthyányi utca 56. 
              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 
  
Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírására és elbírálásának szempontjaira 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2014. szeptember 15-i testületi 
ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához való csatlakozásról. Ezzel is segítik azoknak a fiataloknak a továbbtanulását,  
akik anyagi és  szociális problémával küzdenek. Minden testületi tag megkapta az 
előterjesztést, amely tartalmazza az ösztöndíj pályázat feltételeit, valamint a beérkezett 
pályázatok elbírálásának szempontjait.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
Kenderes Város Önkormányzatának  130/2014. (X.06.) Kt. számú  h a t á r o z a t 
a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról és 
elbírálásának szempontjairól 
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1. Kenderes Város Önkormányzata a határozat mellékleteiben rögzítettek szerint dönt a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015. évi kiírásáról (1. sz. 
melléklet, 2. sz. melléklet,), valamint az elbírálás szempontjairól (3. sz. melléklet). 

2. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
Erről:  
1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben. 
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben. 
     é r t e s ü l n e k 
 
7./ n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
  
Kenderes Város Önkormányzatának átfogó értékelése a 2013-ban végzett gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztésben is olvasható, hogy igen széles a Baptista 
Szeretetszolgálat ügyfélköre. Ahány család, annyiféle problémával keresik fel a szolgálatot. A 
Baptista Szeretetszolgálat dolgozói megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, az esetek 
többségében segítséget tudnak nyújtani. Az általuk ellátott és hozzájuk forduló gyermekek és 
családok döntő többsége sajnos halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származásúak. 
A nagyobb gond a pénzbeli probléma, amit nehezebb orvosolni, hiszen nagyon behatárolt az a 
pénzösszeg, amit költhetnek az adott feladatokra.   
 
H o z z á s z ó l á s: 
CSATÁRI LAJOS: minden évben megtárgyalásra kerül a gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Már korábban is felvetették, foglalkoztak az előterjesztésben leírt problémákkal. A komplex 
nevelési és életviteli problémákat összetetten kell kezelni.  Hangsúlyozta, hogy ez ügyben 
mindenkinek meg kell tenni a maximumot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának  131/2013.(X.06.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi 
ellátásáról készített átfogó értékeléséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról  
            készített átfogó értékelést. 
 A Képviselő-testület az átfogó értékelést elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
                           Szolnok, Ady E. út 35-37. 
                        2./ Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
                             Kenderesi Telephelyének vezetője, Helyben 
                        3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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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 
  
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó szabályokról  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérdezte Orosz Mihály aljegyzőt, ha van kiegészítése a rendelet-
tervezettel kapcsolatosan, tegye meg.  
 
OROSZ MIHÁLY elmondta, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza, hogy az avar és kerti 
hulladék égetésére milyen szabályok vonatkoznak. Az égetést a rendeletben meghatározott 
módon és időpontokban lehet elvégezni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:   
 
 
 
    Kenderes Város Önkormányzata 
                                 Képviselő-testületének  
 
                                           16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete 
   
     az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról    
       
 
Kenderes, 2014. október 6.  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen :) 
     polgármester             jegyző 
 
 
9. 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 2014. évi költségvetési tartalékának 
terhére vállalandó kötelezettségekről 
 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztésben szereplő kötelezettségvállalások mellett további 
tételek szavazását indítványozta. 
Az előterjesztésben szereplő Középtiszai Medosz SK támogatás (200 ezer Ft) helyett 1.800 
ezer Ft biztosítását javasolta, mivel a Sportkör pályázaton nyert gépeit csak abban az esetben 
tudják megtartani, ha az önkormányzat anyagi segítséget nyújt – a mindenki számára ismert 
körülmények miatt. Többek között hómaró, gyepszellőztető, utánfutó, henger, vonalazógép, 
damilos fűnyírógép részletfizetését kell elkezdeni ahhoz, hogy az eszközök a Sportkörnél 
maradhassanak.  
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Úgy gondolja, hogy a városnak mindenképpen szüksége van a sportkörre. Az önkormányzat 
segítsége nélkül már nem tudna működni, valószínűleg meg is szűnt volna. A Képviselő-
testületnek nem célja, hogy sportkör nélkül maradjon a település, ezért úgy gondolja, hogy 
lehetőségeik függvényében támogatni kell a Középtiszai Medosz Sportkört. Biztos benne, 
hogy a sportkör jelenlegi elnöke tud majd szponzorokat találni, és mindent megtesz az 
eredményes működés érdekében.  
Az önkormányzati segélyeknél 1.600 ezer Ft biztosítását javasolta, a megnövekedett 
köztemetés, illetve egyéb segélyek miatt. 
A LEADER hitelek kamataira 1.840.000 Ft, külföldi vendégek fogadására 16 ezer Ft, az 
Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Szolnoki Hetényi Géza Kórház) támogatására 
10 ezer Ft biztosítását javasolta. 
A Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának Topogók tánccsoportja Jászberényben néptánc 
kategóriában első helyezést ért el az Idősek II. Kárpát-medencei kulturális és művészeti 
vetélkedőjén, és továbbjutottak az országos versenyre, ami Pécsen lesz. 
A tánccsoport támogatását javasolta, 200 ezer Ft összegben, a további versenyek költségeinek 
biztosítására. 
Mikola Zoltán, Kenderesről elszármazott fiatal írásban kereste meg az önkormányzatot, és 
tájékoztatást adott arról, hogy barátaival indul a 2015. évi – jelen állapot szerinti utolsó – 
Budapest-Bamako futamon. A Bamako futam áthalad Mauritánia és Mali legszegényebb 
területein, végcél Mali, fővárosa Bamako. 
A futam célja a világ 5-6. legszegényebb országaiba adományokat eljuttatni, közvetítők 
nélkül. A 10 éves múltra visszatekintő rendezvény kiemelt jelentőségű karitatív tevékenység 
Afrikában, emellett ugyanilyen fontossággal bír maga a verseny, amelynek túra 
kategóriájában indulnak. A futamon való indulás sok munkával és jelentős költséggel jár, 
amelyet nem tudnak teljes mértékben önerőből fedezni, ezért igyekeznek szponzorokat, 
támogatókat bevonni. A felkészülésükhöz az egyes cégek anyagi támogatásai mellett nagyon 
hasznos médiamegjelentési felületet is kaptak a Rádió7 tulajdonosától. Kérte, amennyiben az 
önkormányzat lehetőségei megengedik, támogassák indulásukat, hogy adományaikkal együtt 
szülővárosának jó hírét is öregbíteni tudja. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az út költségét saját maguknak kell előteremteni, amely több, mint 
egy millió Ft. Van már néhány szponzoruk, valamint a Rádió7 műsoraiban folyamatosan 
beszámolnak az aktuális helyzetről, ahol szintén megemlíti szülővárosa nevét. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta a támogatást és felvetette, hogy a későbbiekben tartson 
Mikola Zoltán élménybeszámolót a kenderesieknek. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ:  a Könyvtárban működő kézimunka klub segítségét ajánlotta fel az 
adományokhoz. 
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 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 132/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
a Budapest-Bamako 2015 futamon történő média megjelenés támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 100 ezer Ft-ot biztosít a Budapest-Bamako 2015 futamán történő 
 média megjelenés támogatására,  a várost reprezentáló nemzetközi 
            részvétel során.            
 
 Erről: 1./ Mikola Zoltán, 6636 Mártély, Liliom utca 12. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a fent tárgyalt napirend kapcsán, - az önkormányzat jelképeiről és a 
jelképek használatáról szóló 11/2004.(V.7.) rendelet alapján- a polgármester engedélyezi 
Kenderes címerének használatát.  Úgy gondolja, hogy a Budapest-Bamako futam olyan 
nemzetközi jelentőségű esemény, amely méltó módon reprezentálja Kenderest, és öregbíti 
hírnevét a világban. 

Kérte, hogy döntését vegye tudomásul a Képviselő-testület. 

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

Kenderes Város Önkormányzatának 133/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város címerének használatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
            tudomásul vette, hogy Pádár Lászlóné polgármester 
 engedélyezi a Budapest-Bamako 2015 évi futamán 
 az ÉL ILYEN TEAM (képviselője: Mikola Zoltán, 
           ( 6636 Mártély, Liliom utca 12) részére Kenderes 
           címerének használatát média megjelenéseken, a város 
 reprezentálása, hírnevének öregbítése céljából. 
 
 Erről: 1./ ÉL ILYEN TEAM (Mikola Zoltán, 
                            6636 Mártély, Liliom utca 12.) 
                       2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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CSATÁRI LAJOS: a MEDOSZ Sportkörrel kapcsolatban megjegyezte, hogy minden évben 
hozzájárul az önkormányzat a sportkör tevékenységéhez.  A sportolók minták, példaképek 
kell, hogy legyenek a fiatalok körében, ezért az a kérése, hogy vigyázzanak az egészségükre, 
éljenek sportszerű és egészséges életet,  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy ebben a bajnokságban olyan eredmények születnek, 
amelyek azt jelentik, hogy a sportolók komolyan veszik a munkát. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 134/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai MEDOSZ SK támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Középtiszai MEDOSZ SK részére 1.800 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi 
            költségvetési tartaléka terhére a működési kiadások fedezetére. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 135/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
önkormányzati segélyek (átmeneti, temetési, köztemetés) fedezetének biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 az önkormányzati segélyek (átmeneti, temetési, köztemetés) fedezetére 
            1.600 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      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.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 136/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
LEADER hitelek kamatainak fedezetének biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a LEADER hitelek kamatainak fedezetére 
            1.840 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: újabb külföldi településsel, egy ukrán várossal van kialakulóban  
testvérvárosi kapcsolat. A település vezetőinek meghívásához szükséges meghívólevelek 
költségeinek fedezetét, 16 ezer Ft-ot javasolt a 2014. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának 137/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
külföldi vendégek fogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 külföldi vendégek fogadására 16 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi költségvetési 
            tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      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. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 138/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 az Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatására 
           10 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi költségvetési  tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
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3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

                       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 139/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Mozgáskorlátozottak Helyi csoportjának Topogók tánccsoportja támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a Mozgáskorlátozottak Helyi csoportjának Topogók tánccsoportjának 
           200 ezer Ft-ot biztosít országos kulturális vetélkedőn való részvétel költségeihez való 
 hozzájáruláshoz 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      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. 
 
10. 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 elővásárlási jog lemondásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat a Szövetkezeti út 11/a számú ingatlanra elővásárlási 
jogot jegyeztetett be 2005-ben. 
Az ingatlan tulajdonosa Herkó András írásban megkereste az önkormányzatot, hogy 
bejegyzett elővásárlási jogával kíván-e élni. Az ingatlan eladási ára 1 millió Ft. 
Az ingatlan közvetlen nem határos a Horthy kastély telkével. javasolta az elővásárlási jog 
lemondását, a törléshez való hozzájárulást. 
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 140/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szövetkezeti út 11/A (hrsz: 973/2) számú, lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanra elővásárlási jog törléséről 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kenderes, Szövetkezeti út 11/A 
számú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanra bejegyeztetett 
elővásárlási jogával nem kíván élni, a földhivatalnál nyilvántartott 38.249/2005.07.15. 
számú határozat törléséhez hozzájárul. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben 
          3./ Herkó András Kenderes, Szövetkezeti út 11/A                                                                                        
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11. 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 Kenderes Városgazdálkodás 2014. évi többletbevételének 
előirányzatosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetőjének kérelmét, 
aki az intézmény terven felüli bevételeiből útalap javításra, illetve aszfaltozásra 1.500 ezer Ft 
átcsoportosításának engedélyezését kérte a Képviselő-testülettől. A Sport bisztró parkolójának 
javítását tervezik, amelyet a többletbevételek terhére kívánnak elvégezni. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 15 óra 5 perckor megérkezett, így a 
jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 141/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás 2014. évi többletbevételének előirányzatosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kenderes 
Városgazdálkodás intézmény a 2014. évi többletbevételét útalap javításra, illetve 
aszfaltozásra használja fel. 

 
             ErrőL: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 
                         3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                         4./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
 
                                é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Lukácsné Németh Edit tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 
szeptember 26-án megalakult a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, amelynek 
személy szerint nagyon örül. Ahhoz kérik a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 
Kenderes, Szent István út 54/2 szám alatti ingatlant székhelyként bejegyeztethessék, és 
tevékenységükhöz használhassák. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ támogatja a kérelmet, ugyanakkor probléma a táncpedagógus 
kérdése, amelyet szintén meg kell oldani. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 142/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület székhely bejegyzésének hozzájárulásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
 Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület székhelyeként az önkormányzat 

tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 54/2 szám alatti ingatlan bejegyzésre 
kerüljön. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          4./ Lukácsné Németh Edit, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
               elnöke, Kenderes, Szent István út 31.  
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 143/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 

 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület működési költségeihez 
           150 ezer Ft-ot biztosít 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Lukácsné Németh Edit, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
                           elnöke, Kenderes, Szent István út 31. 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 144/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Szent István út 54/2. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
           2014. október 16-tól bérbe adja a tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 54/2. 
            szám alatti ingatlanát a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek 
          (képviselője: Lukácsné Németh Edit elnök). 
          Az ingatlan bérleti díját 5.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                  3./ Lukácsné Németh Edit, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző 
                       Egyesület elnöke, Kenderes, Szent István út 31. 
 
                       é r t e s ü l n e k. 

 
 

  
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a Magyar Állam tulajdonában, és a Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében lévő, a Szent István út 33. szám alatti Művelődési Ház 
33/461 tulajdoni hányadát, a Kenderes külterület 0575/2 helyrajzi számon felvett, kivett épület 
megnevezésű, 1009 m2 területi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, valamint Kenderes belterület 
2155 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú megnevezésű, 3158 m2 területi ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról döntsön a Képviselő-testület. 
Már több alkalommal kezdeményezték ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását, de 
sajnos érdemi döntés nem született. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 145/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út 33. (5/1. helyrajzi számon) felvett, kivett kultúrház megnevezésű 
ingatlan 33/461 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
 

1. Kenderes   Város   Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő 5331 Kenderes, Szent István út 3); 
5/1 helyrajzi számon felvett, kivett kultúrház   megnevezésű, 2181 m2 területű 
ingatlan 33/461 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7 .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
kulturális szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
helyi közművelődési tevékenység támogatás célra kívánja felhasználni. 

3. Kenderes Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
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4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes , Szent István út 
33; 5/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kenderes , Szent István út 33 
) 5/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

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

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 146/2014.(X.6.) Kt. számú határozat 
Kenderes külterület 0575/2 helyrajzi számon felvett, kivett épület megnevezésű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
 

1. Kenderes   Város   Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő 5331 Kenderes külterület 0575/2 
helyrajzi számon felvett, kivett épület  megnevezésű, 1009 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5 .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
környezet-egészségügy feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
lakossági állati hulla begyűjt ő hely célra kívánja felhasználni.  

 
3. Kenderes Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
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4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes , külterület   
0575/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kenderes , külterület 0575/2 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 

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

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának 147/2014.(X.6.) Kt. számú határozata                                                                  
Kenderes belterület, 2155 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út megnevezésű 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

7. Kenderes   Város   Önkormányzatának Képviselő-testülete  a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében) lévő 5331 Kenderes belterület 2155 
helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út  megnevezésű, 3158 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

8. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18 .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
helyi közösségi közlekedés biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és lakó gyűjt ő út közlekedés célra kívánja felhasználni. 

9. Kenderes Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
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10. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

11. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes , belterület   
2155 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

 

12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kenderes , belterület  2155 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
d.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Prof. Dr Korinek László, a Magyarok 
Kenyere Mozgalom elindítója, és Dr Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere 
Emléklapot adományozott Kenderes Város Önkormányzata részére a 2014-es Magyarok 
Kenyere esemény megvalósításában nyújtott közreműködéséért, megköszönték a program 
szervezői és az adományozott szervezetek nevében a jótékony közreműködést az idei év 
program megvalósításában. A tavalyi évi mennyiséget megduplázva az idén 210 ezer tonna 
búza adomány gyűlt össze határainkon innen és túlról. Az eredmény a nemzet 
összetartozásának és jótékony célú együttműködésének kiemelkedő példája. Bíznak benne, 
hogy a 2011-ben elindított programukat az elkövetkező években is meg fogják tudni 
valósítani. 
 
e.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésén tárgyalt a Magyar 
Telekom Nyrt kérelméről, de pontos információk hiányában a döntést elhalasztotta. 
Időközben a szükséges információkat megkapták, amely szerint nem bővítésről van szó, 
hanem korszerűsítési és karbantartási munkák végzéséről. Javasolta a Képviselő-testület 
hozzájárulását a munkák végzéséhez. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 148/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
a Magyar Telekom Nyrt kérelméről, korszerűsítési és karbantartási munkák 
engedélyezéséről 
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 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  
            a Magyar Telekom Nyrt a kenderesi hidroglóbuszon üzemelő bázisállomáson 
 korszerűsítési és karbantartási munkákat végezzen. 
            Az elvégezni kívánt munkák berendezéscserét jelentenek. 
 
           Erről: 1./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                      2./ Fedezet KFT 1111 Budapest, Karinthy F. út 16. 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Krokavecz László alpolgármester 15 óra 25 perckor az ülés eltávozott, így a jelenlévő 
képviselők száma 6 fő. 
f.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a III. számú, bánhalmi háziorvosi szolgálatot jelenleg helyettesítéssel 
látják el, nincs minden nap orvosi ellátás a településen. Javasolta, hogy a körzet ellátására 
kössenek előszerződést Dr Bencze-Lőrik Alíz háziorvossal, aki 2015. július 1-től tudná 
betölteni az állást. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az előszerződésben rögzítésre kerül, hogy a vegyes háziorvosi 
körzetre végleges működési engedélyt kell szerezni, ezt követően kerülhet sor a terület-
ellátási kötelezettségi, illetve feladatátvállalási szerződés megkötésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 149/2014.(X.6.) Kt. számú határozat 
a III. számú (bánhalmi) háziorvosi körzet ellátásáról szóló előszerződés 
jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja  
            a III. számú (bánhalmi) körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról szóló 

- Kenderes Városi Önkormányzat és Dr Bencze-Lőrik Alíz között 
megkötendő előszerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 

       
 Az előszerződés aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ dr Bencze-Lőrik Alíz Kenderes, Szent István út 33. 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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g.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Cselő Csilla Kenderes, Virág út 19. szám alatti lakos kérelmet nyújtott 
be, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 56. szám alatti 
ingatlanban (fodrászüzlet) bérleti jogviszonyt létesíthessen műkörmös tevékenység 
végzéséhez. 
Kérte, döntsenek a bérleti jogviszony hozzájárulásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 150/2014.(X.6.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 56. (fodrászüzlet) 
alatti ingatlanban történő bérleti jogviszony létesítéséről  
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 56.szám  
alatti ingatlanban (volt fodrászüzlet) Cselő Csilla, Kenderes, Virág út 19. 
szám alatti lakos bérleti jogviszonyt létesítsen műkörmös tevékenység 
végzéséhez, 2014. október 7-től. 

 
A bérleti jogviszonyt aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, 
          2./ Cselő Csilla, Kenderes, Virág út 19. 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a testületi ülés végén megköszönte mindenki munkáját. Értékelve a 
négy éves tevékenységet, úgy ítéli meg, hogy az eredményes volt. Valamennyi testületi 
tagnak megköszönte a négy éves munkát, azt a sok áldozatot, amelyet a település fejlődése 
érdekében hoztak. Megköszönte azokat a döntéseket, amelyek a város fejlődését szolgálták. 
Biztos, voltak olyan döntések, amelyek nem minden esetben voltak népszerűek, de a 
testületnek ilyen döntéseket is fel kellett vállalni. Hiszi azt, hogy termékeny négy évet 
tudhatnak maguk mögött. Kíván minden leköszönő és újra induló testületi tagnak jó 
egészséget, boldogságot. Azt kéri, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a város életét, 
lehetőségeikhez mérten segítsék a következő testület munkáját. 

 
Mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az 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. október 6-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:              Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 6-i 
ülése napirendjének elfogadásáról                125/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     14/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete a szociális célú 
     tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról    
 
     Szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének 
     biztosításáról                             126/2014. 
 
2./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    15/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
    2014. évi költségvetés módosításának megállapításáról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
     Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot 
     keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
     a költségvetési évet követő három évre várható összegérőé  127/2014. 
 
4./ Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
     2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről   128/2014. 
 
5./Az elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 
    L. törvény szerinti informatikabiztonsági feladatokkal 
    kapcsolatos szolgáltatás megrendelésről     129/2014. 
 
6./ A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
    Ösztöndíjpályázat kiírásáról és elbírálásának szempontjairól  130/2014. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és 
     gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról készített 
     átfogó értékelésről        131/2014. 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete az avar és kerti 
     hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
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Napirend:         Szám: 
 
9./ A Budapest-Bamako 2015 futamon történő média megjelenés 
      támogatásáról        132/2014. 
 
      Kenderes Város címerének használatáról    133/2014. 
 
      A Középtiszai MEDOSZ SK támogatásáról    134/2014. 
 
      Önkormányzati segélyek (átmeneti, temetési, köztemetés) 
      fedezetének biztosításáról      135/2014. 
 
      LEADER hitelek kamatainak fedezetének biztosításáról  136/2014. 
 
     Külföldi vendégek fogadásáról      137/2014. 
 
     Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza 
     Kórház) támogatásáról       138/2014. 
 
    Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának Topogók 
    tánccsoportja támogatásáról      139/2014. 
 
10./ Kenderes, Szövetkezeti út 11. (hrsz: 973/2) számú, lakóház, 
       udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanra elővásárlási jog  
       törléséről         140/2014. 
 
11./ 
 

a.) Kenderes Városgazdálkodás 2014. évi többletbevételének 
előirányzatosításáról       141/2014. 
 

b.) A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
székhely bejegyzésének hozzájárulásáról    142/2014. 
 
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
támogatásáról        143/2014. 
 
A Kenderes, Szent István út 54/2 szám alatti ingatlan 
bérbeadásáról        144/2014. 
 

c.) Kenderes, Szent István út 33. (5/1. helyrajzi számon) 
felvett, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan 33/461 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról        145/2014. 
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Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes külterület 0575/2 helyrajzi számon felvett, 
kivett épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról      146/2014. 
 
Kenderes belterület, 2155 helyrajzi számon felvett, kivett 
saját használatú út megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról          147/2014. 

 
d.) Magyarok Kenyere Emléklap adományozása    --- 

 
e.) A Magyar Telekom Nyrt kérelméről, korszerűsítési                                              

és karbantartási munkák engedélyezéséről       148/2014. 
 

f.) A III. számú (bánhalmi) háziorvosi körzet ellátásáról 
szóló előszerződés jóváhagyásáról        149/2014. 

 
g.) Az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István  

út 56. (fodrászüzlet) alatti ingatlanban történő bérleti jogviszony 
létesítéséről           150/2014. 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


