
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 

Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor 
Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit, a képviselő-testület tagjai, Tóth Tiborné 
alpolgármester. – 

Bejelentéssel távol: --- 

Bejelentés nélkül távol: ---- 

Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. 

A testületi ülést telefonon hívta össze, a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt. 

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 

1./Előterjesztés Kenderes, Battyhány út zúzottkővel történő javítási munkáit végző  kivitelező 
kiválasztásáról 

2./ Kenderes Város Önkormányzata és a FŐKEFE KFT között megkötendő bérleti szerződés 
jóváhagyásáról 

3./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú csatornák üzemeltetési átadás-átvételéről 

4./ Előterjesztés társulásokba és köztestületekbe  történő delegálásokról 

5./ Előterjesztés Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti ingatlan elővásárlási jogának 
fenntartásáról 

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 

BODOR TAMÁS „Egyebek” napirendi pont megtárgyalását javasolta. 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyetértett, és 7 
fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 159/2014.(XI. 5.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 5-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
            polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
            Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s  
 
Előterjesztés Kenderes Batthyány út zúzottkővel történő javítási munkáit végző 
kivitelező kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Battyhány út lakói több alkalommal fordultak kéréssel az 
önkormányzathoz, hogy az igen rossz állapotban lévő út aszfaltozását kérjék. Most lehetőség 
van arra, hogy a földutat zúzottkővel javítsák. Ehhez három árajánlatot kértek be. Kurucz 
István egyéni vállalkozótól, a KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT-től, valamint az APRILLA TRANS 
KFT-től. A legalacsonyabb ajánlatot az APRILLA TRANS KFT adta, amely 2.413.000 Ft, 
ugyanazon munkák elvégzésére, amelyek az alábbiak: 
205x3,5 n= 875 m2 felületen tükör készítés 15 cm mélységben, föld felrakása és elszállítása, 
ágyazati homokterítés 10 cm vastagságban, zúzottkő beszállítása terítése átlag 20 cm 
vastagságban, profilozás, hengerezés, tömörítés, tereprendezés, padkarendezés 50-80 
szélességben. 
 
Javasolta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
DR BENCZE MIKLÓS javasolta, hogy vizsgálják meg a Magyar út javításának lehetőségét 
is, mivel esős időben szinte járhatatlan. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 160/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Battyhány út zúzottkővel történő javítási munkáit végző kivitelező kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes, Battyhány úton tervezett földút 
zúzottkővel történő javítási munkáinak  kivitelezésével megbízza a legalacsonyabb 
ajánlatot adó  APRILLA TRANS KFT 5300 Karcag, Béke út 2. szám alatti 
vállalkozást. 
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Árajánlata bruttó 2.413.000 Ft. 
Fenti összeget a Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési tartalékából biztosítja. 
 
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 TRANS KFT 5300 Karcag, Béke út 2. 
                      4./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 Önkormányzata és a FŐKEFE KFT között megkötendő 
bérleti szerződés jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület augusztus 19-i ülésén jóváhagyta az 
önkormányzat és a FŐKEFE KFT közötti bérleti előszerződést munkahelyteremtő ipari 
tevékenység folytatására. A munkavégzés helyszínéül szolgáló épület átalakítását el kell 
végezni ahhoz, hogy a 86 fő foglalkoztatása biztosítva legyen. A szükséges munkálatokat 
felmérték, amely alapján 5 millió Ft-ra lenne szükség az épület átalakításához, valamint az 
üzemcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 3 
millió Ft van tervezve ezekre a munkálatokra, ugyanakkor 2 millió Ft átcsoportosítására lenne 
szükség az önkormányzat 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: írásban megkapták a FŐKEFE KFT-től a szükséges 
berendezések és munkálatok listáját. Szükséges öltözőszekrények, munkaszékek, 
munkaasztalok, hűtőszekrények, irodabútorok, számítógépek, egészségügyi szekrény, 
ebédlőasztalok és székek, kétmedencés mosogató beszerzése, mozgáskorlátozotti mosdó 
kialakítása, valamint az épület bejáratának és helyiségeinek akadálymentesítése. A szükséges 
beszerzések, illetve átalakítások költségeit közösen fizetik a FŐKEFE KFT-vel. A végleges 
szerződés aláírásához szükséges polgármester asszony részére a Képviselő-testület 
felhatalmazása.  
 
DR BENCZE MIKLÓS érdeklődött, hogy a 86 főből mennyi lesz a helybeli munkavállaló? 
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi igények felmérése után hirdették meg a környékbeli településen 
a munkalehetőséget. Jelenleg 40-45 fő helybeli érdeklődő van, ezenkívül Kisújszállás, Karcag 
Kunhegyes térségéből tudnak munkavállalókat fogadni. 
 
TÓTH TIBORNÉ érdeklődött, hogy milyen munkát fognak végezni a telephelyen? 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: reklámanyagok gyártását fogják végeztetni, valamint dosszié, 
díszdoboz, naptár, kefefej gyártását tervezik. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 161/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a FŐKEFE KFT között megkötendő bérleti szerződés 
jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Kenderes 
 Város Önkormányzat és a FŐKEFE KFT között megkötendő szerződést  
 munkahelyteremtő ipari tevékenység folytatására. 
           A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a 
           bérleti szerződést aláírja. 
 
           Határidő: 2014. november 30. 
           Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
            3./ FŐKEFE KFT Szabó György ügyvezető, 1145 Budapest, Laky Adolf utca  
                           41-49. 
 
                           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 162/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Vasút út 3/b. szám alatti telephelyen megvalósítandó munkahelyteremtő 
ipari tevékenység költségeinek biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kenderes, Vasút út 3/b szám alatti telephelyén megvalósítandó 
 munkahelyteremtő ipari tevékenység végzéséhez szükséges berendezések 
 beszerzéséhez és az átalakítások költségeihez 2 millió Ft-ot biztosít 
 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
 
 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. 
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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 önkormányzati tulajdonú csatornák üzemeltetési átadás-átvételéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megküldte a 
vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról szóló 
üzemeltetési szerződés tervezetét. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy véleményezés 
után döntsenek a szerződés-tervezet mellékleteiben szereplő önkormányzati tulajdonú 
csatornák üzemeltetésének átadásáról az Igazgatóság részére. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  163/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
önkormányzati tulajdonú csatornák üzemeltetési átadás-átvételéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
      2014. november 5-től üzemeltetésre átadja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi  
      Igazgatóságnak az alábbi, önkormányzati tulajdonú csatornákat: 
 
 Kakat főcsatorna                  1650  méter 
      Nk II.2.2-2 csatorna               390 méter 
      Nk III 2-2-2 csatorna övárok  330 méter 
      XL csatorna                           1570 méter 
      XXXVIII csatorna                  620 méter 
      XXXVI csatorna                      530 méter 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlónét az üzemeltetési szerződés 
      aláírására. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                3./  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor 
                      István krt. 4. 
 
                      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 társulásokba és köztestületekbe történő delegálásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat több társulás, köztestület tagja, amelyekben az 
önkormányzatot a polgármester képviseli. 
 Távolléte, illetve akadályoztatása esetén javasolta, hogy a Kisújszállási Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokság ülésein az önkormányzatot Kocsmár Gyula, a Kisújszállás, Kenderes, 
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 Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulásban Dr Bencze Miklós, a 
Nagykun Hagyományőrző Társulásban Veresné Nagy Margit, az Alföldi Barangolások 
Térségi Turisztikai Egyesületbe pedig Bodor Tamás önkormányzati képviselők képviseljék. 
 
Megkérdezte, hogy tudják-e vállalni a képviselők ezt a munkát, továbbá érdeklődött, hogy 
van-e valakinek más javaslata: 
 
A képviselők valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy vállalják az önkormányzat képviseletét. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzatának 164/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságban való képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság ülésein 
 Kenderes Város Önkormányzatát Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő 
 2014. november 5-től teljes jogkörrel képviseli. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4.  Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazattal, egy 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  165/2014.XI.5..) Kt. számú határozata 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulásba való 
képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás Társulási Tanácsába Kenderes Város Önkormányzatát Dr Bencze Miklós 
önkormányzati képviselő 2014. november 5-től  teljes jogkörrel képviseli. 
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           Erről: 1./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                     4./ Dr Bencze Miklós Kenderes, Szent István út 33/a. 
                     5./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
                          Ügyeleti Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

  
Kenderes Város Önkormányzatának 166/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulásban való képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Nagykun Hagyományőrző Társulásba Kenderes Város 
 Önkormányzatát Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő 2014. november  
 november 5-től teljes jogkörrel képviseli. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Veresné Nagy Margit Kenderes, Arany János út 42. 
                      5./ Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, egy 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 167/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
az Alföldi Barangolások Térségi Turisztikai Egyesületbe való képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy az Alföldi Barangolások Térségi Turisztikai Egyesületbe 
 Kenderes Város Önkormányzatát Bodor Tamás önkormányzati képviselő 
 2014. november 5-től teljes jogkörrel képviseli. 
 
            Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55. 
                      5./ Alföldi Barangolások Térségi Turisztikai Egyesület, 5420 Túrkeve, Kálmán 
                           király út 18. 
 
                          é r t e s ü l n e  k. 
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5.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti ingatlan elővásárlási jogának 
fenntartásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti ingatlanra az 
önkormányzatnak elővásárlási joga van bejegyezve, a középiskola területbővítése céljából. Az 
ingatlan tulajdonosa, Piller Károlyné azzal a kérdéssel fordult az önkormányzathoz, hogy  az 
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogát fenntartja-e, valamint amennyiben igen, akkor 
nyilatkozzon  hogy az miért jó az ingatlan tulajdonosa számára rövid és hosszú távon. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 168/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti ingatlan elővásárlási jogának fenntartásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta 
 Piller Károlyné Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti lakos levelét, 
 és úgy döntött, hogy jelenleg nem áll szándékában ingatlant vásárolni. 
 Amennyiben a Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám (helyrajzi száma 8801) alatti 
 ingatlan tulajdonosa eladási szándékát jelezni fogja, akkor az önkormányzat 
            nyilatkozni fog, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával. 
 
  Erről: 1./ Piller Károlyné Kenderes, Szövetkezeti út 5. 
                                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                  3./ Képviselő-testület tagjai, 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 ismertette Dr Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr gratuláló 
levelét, melyet a megválasztott polgármesternek küldött. Levelében kifejezte őszinte örömét, 
hogy a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson bizalmat szavaztak a 
választópolgárok. A felelősségteljes megbízatáshoz sok sikert, kitartást és jó egészséget 
kívánt.  
 
A jókívánságokat tisztelettel megköszönte. 
 
(Miniszter úr levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tegnapi napon került sor a Karcagi Kistérségi Társulás 
alakuló ülésére, ahol megalakultak a bizottságok is. A társulás elnöke Dobos László 
polgármester úr, alelnökök Kecze István és Pádár Lászlóné polgármesterek lettek. 
 
A két ülés közötti időszakban tárgyalt  a 4-es autópálya elkerülő szakaszának építéséről, 
amelynek munkálatai hamarosan kezdődnek. Jelenleg a földtulajdonosokkal történő 
egyeztetések folynak a kisajátításokról. 
 
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
BODOR TAMÁS: azért kérte, hogy tárgyaljanak „Egyebek”napirendi pontot, mert a mai 
napon megkeresték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katalógus internetes honlap 
munkatársai, hogy az önkormányzat előfizetése lejárt. A honlapon a Tengerészeti 
Kiállítóterem  hirdetése jelenik meg. A szerződés díja 2 évre 20 ezer Ft. Kérte a Képviselő-
testület tagjait, döntsenek az előfizetésről. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 169/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katalógusban történő megjelenésről 
  

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
20 ezer Ft-ot biztosít a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katalógusban történő 
megjelenés költségeire 2014. évi költségvetési tartaléka terhére. 
A szerződés 2014. november 7-től 2016 december 31-ig érvényes. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
          3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katalógus 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT: a középiskola előtti járdaszakasz térkövezéséhez kérte az 
önkormányzat anyagi segítségét. Kb. 8 m2 területet kellene térkövezni az útszakaszon, 
amelynek költsége 20 ezer Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 170/2014.(XI.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út 27. szám  előtti járdaszakasz térkövezéséhez való hozzájárulásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 2014. évi költségvetési tartaléka terhére 20 ezer Ft-ot biztosít a 
 Szent István út 27. szám előtti járdaszakasz térkövezéséhez. 
 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                    3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 13 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. november 5-i ülése napirendjének elfogadásáról   159/2014. 
 
1./ Kenderes, Battyhány út zúzottkővel történő javítási 
     munkáit végző kivitelező kiválasztásáról    160/2014. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata és a FŐKEFE KFT 
     között megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról  161/2014. 
 
    Kenderes, Vasút út 3/b. szám alatti telephelyen 
    megvalósítandó munkahelyteremtő ipari tevékenység 
    költségeinek biztosításáról      162/2014. 
 
3./Önkormányzati tulajdonú csatornák üzemeltetési 
    átadás-átvételéről               163/2014. 
 
4./A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságban 
    való képviseletről       164/2014. 
 
    Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi 
    Központi Orvosi Ügyeleti Társulásba való képviseletről 165/2014. 
 
   A Nagykun- Hagyományőrző Társulásban való 
   képviseletről        166/2014 
   
   Az Alföldi Barangolások Térségi Turisztikai 
   Egyesületbe való képviseletről     167/2014. 
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Napirend:         Szám: 
 
 
5./ Kenderes, Szövetkezeti út 5. szám alatti ingatlan 
     elővásárlási jogának fenntartásáról     168/2014. 
  
6./ Egyebek 
      A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katalógusban 
      történő megjelenésről      169/2014. 
 
     Kenderes, Szent István út 27. szám előtti járdaszakasz 
     térkövezéshez való hozzájárulásról    170/2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


