
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2014. november 27-én 14 órakor tartott rendes, 
nyílt ülésén. – 

Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor 
Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné 
alpolgármester. – 

Bejelentéssel távol: --- 

Bejelentés nélkül távol: --- 

Jelen vannak továbbá: Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit KFT vezetője, Mikola 
Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Gyulai-Farkas Edina, a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda 
és Egységes Óvoda Bölcsőde megbízott vezető-helyettese, Süvegesné Bakodni Mária, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Fodor Imre, a 
Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház igazgatója, Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Orosz 
Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kurucz Sándorné, a Kenderesi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fehérné Szendrei Ibolya, Szűcs Anita, Balogh Károlyné, 
Tóth-Szabó Márta meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 

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

Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően tegye meg. 

Más javaslat nem volt. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzatának 171/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-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. 
 
 



•  2 – 
•  

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 Bizottságainak létrehozásáról és tagjainak 
megválasztásáról 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Baktai Kálmán jelezte, hogy nem tudja vállalni a Pénzügyi és 
Településfejlesztési bizottsági tagságot, ezért helyette dr Bencze Miklós képviselő urat 
javasolja a bizottságba. Fenti módosítással javasolja a beterjesztett előterjesztés elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata a bizottsági tagok személyére vonatkozóan? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Megkérdezte dr Bencze Miklóst, tudja-e vállalni a bizottsági tagságot? 
 
DR BENCZE MIKLÓS igen, vállalja  a tagságot. 
 
A Képviselő-testület a bizottságok tagjaira tett valamennyi javaslatot egyhangúan támogatta, 
és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 172/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megválasztotta 
 a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 
 Elnök: Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő, Kenderes, Arany J. út 42. 
            Elnökhelyettes: Kocsmár Gyula Kenderes, Akácos út 80. 
            Tagjai: Dr Bencze Miklós Kenderes, Szent István út 33. 
                        Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55. 
                        Farkas Istvánné Kenderes, Felsőszőlő 5/a 
                        Tóth-Szabó Márta Kenderes, Béke út 24. 
                        Fehérné Szendrei Ibolya Kunhegyes, Szegfű út 7. 
 
 A Képviselő-testület felkéri Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a személyi 
            változásokat Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
            3. számú függelékén vezesse át. 
 
           Határidő: azonnal 
           Feleős: Dr Gaszparjan Karen jegyző 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 173/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megválasztotta 
 a Szociális és Kulturális  Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 
          Elnök:                Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55. 
          Elnökhelyettes:  Kocsmár Gyula Kenderes, Akácos út 80. 
          Tagjai:                Dr Bencze Miklós Kenderes, Szent I. út 33/1. 
                                      Veresné Nagy Margit Kenderes, Arany J. út 42. 
                                      Ács Andrea Éva Kenderes, Szent I. út 81.  
                                      Balogh Károlyné Kenderes, Bán T. út 11. 
                                      Szűcs Anita Kenderes, Arany J. út 25. 
 
         A Képviselő-testület felkéri Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a személyi változásokat 
         Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú 
         függelékén vezesse át. 
 
         Határidő: azonnal 
         Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző 
 
         Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                   2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                   3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                        é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
következik. 
 
Eskütétel 
 
Az eskütételi okmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Farkas Istvánné, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megválasztott tagja jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni, ezért eskütételére a 
következő ülésen kerül sor. 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetői állására kiírandó 
pályázati felhívásról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 174/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázatról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház (5331 Kenderes, Szent István út 33.) intézményvezetői állásának betöltésére. 

 
Pályázati feltételek: 

• Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerinti végzettség; 

• legalább ötéves szakmai gyakorlat; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség; 
• magyar állampolgárság; 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• pályázó részletes szakmai önéletrajza; 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
• a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolata; 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati 

eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék; 
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő 

elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 
jogszabályok szerinti működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységének szakmai irányítása, közművelődési 
feladatok ellátása, szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 12. 
 
A  pályázatok elbírálásának határideje: 2015. február 23. 
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A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2015. március 1.– 2020. február 28-ig. 
 
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
A pályázatokat zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel az alábbi címre 
kérjük benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat (5331 Kenderes, Szent István út 56.). 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást Pádár Lászlóné polgármester nyújt 
a 06-59-328-109-es telefonszámon.  
 
  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
           3./ Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Kenderes, Szent István út 33. 
           4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési csoportja, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó 
Megállapodás módosítására 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 175/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás 
módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
            önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított 
            jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Képviselő-testület a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére 
vonatkozó jelenleg hatályos Megállapodás módosítását a határozat  
melléklete szerint elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 

Városgazdálkodási Osztályát a határozatból eredő feladatok végrehajtására. 
 
Felelős: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
              vezetője 
Határidő: folyamatos 
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Erről: 1./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
          2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, Helyben 
          3./  Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                Osztályának vezetője, Helyben 
 
                 é r t e s ü l n e k. 

 
 
4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 176/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykun Hagyományőrző 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal elfogadta 
 
Erről: 1./ Nagykun  Hagyományőrző  Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
          2./ Társult önkormányzatok, Székhelyeiken 
        3./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k.                                                                                                                                   

 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás 2015.  évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 177/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társult tagjainak pénzügyi hozzájárulásának 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 
 a Nagykun Hagyományőrző Társulás a társult tagok hozzájárulását 
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 2014. január 1-től 35 Ft/lakos/év összegben határozza meg. 
 
           Erről: 1./ Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
                     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 178/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás 2015. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykun Hagyományőrző 
            Társulás 2015. évi költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait 
 az előterjesztett tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési szempontok alapján 
 a következők szerint fogadja el: 

1. A 2015. évi bevételek tervezési szempontjai: 
a.) Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

a Társulási Tanács a társulás működéséhez és a Társulási Megállapodásban 
rögzített feladatok végrehajtásához szükséges tagdíjat 35 Ft/lakos/év összegben 
határozza meg. 
 

             b.)A társulás törekszik a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználására a  
                  rendelkezésre álló saját erő kiegészítéséhez. 
        
 
           Erről: 1./ Nagykun Hagyományőrző Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
6./ Előterjesztés Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 179/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kisújszállás, Kenderes, 

Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását megtárgyalta, melyet a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadott. 
 
Erről: 1./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
               Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          3./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
Előterjesztés Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 180/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  
2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kisújszállás, Kenderes, 
            Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetési 
            koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési 
            szempontok alapján a következők szerint fogadja  el: 
 

1. A 2015. évi bevételek tervezési szempontjai: 
A Társulási Tanács a társulás működéséhez szükséges tagdíj összegét  
2015. évre vonatkozóan 65 Ft/lakos/hó összegben állapítja meg, hogy az 
ügyeleti díj kifizetéséhez szükséges fedezet biztosított legyen. 

 
2. A 2015. évi személyi juttatások és járulékok tervezési szempontjai, 

létszámgazdálkodás: 
A társulás munkavállalót nem alkalmaz, külső személyi juttatásként a pénzügyi- 
gazdasági és az egyéb adminisztratív feladatokat ellátó megbízottak megbízási díját 
és járulékait tervezi. 
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3. A 2015. évi dologi kiadások tervezési szempontjai: 
A társulás dologi  kiadásként a központi orvosi ügyelet ellátásáért a szerződés 
szerint fizetendő szolgáltatási díjat és a működéshez szükséges minimális dologi 
kiadást tervez a takarékos gazdálkodás elvének érvényesítése mellett. 
 

 
Erről: 1./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
               Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 
 
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 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolta, hogy a 
Képviselő-testület jövő évi költségvetésében 960 ezer Ft-ot biztosítson az ösztöndíjak 2015. 
évi biztosítására.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 181/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz szükséges pénzösszeg 
biztosításáról, a 2015. évi költségvetés terhére történő kötelezettségvállalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évre történő 
            biztosítására 2015. évi költségvetésének terhére 960 ezer Ft-ot biztosít. 
 A Képviselő-testület döntött arról, hogy 15 fő „A” típusú pályázót, valamint 1 fő 
 „B” típusú pályázót támogat 5000 Ft/hó összeggel. 
 
 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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztésben szereplő valamennyi pályázatot támogatja. A 
továbbtanuló fiataloknak segítséget jelentene az önkormányzat által biztosított ösztöndíj. 
 



- 10 – 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett, és az alábbi szavazati arányokkal 
döntött a pályázatokról: 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 182/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Majzik János Kenderes, Arany János út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Majzik János 
 Kenderes, Arany János út 11. szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület Majzik János pályázatát a  VIII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Majzik János Kenderes, Arany János út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  A pályázó családjában 
két gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 30.747,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.(X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
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Erről: 1./ Majzik János Kenderes, Arany J. út 11. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 183/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kovács Sándor Kenderes, Ady Endre út 3/a  szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Sándor 
 Kenderes, Ady Endre út 3/a szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület Kovács Sándor  pályázatát a   IX. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
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I n d o k o l á s 

 
Kovács Sándor  Kenderes,  Ady Endre út 3/a. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  A pályázó családjában 
két gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 36.109,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Kovács Sándor Kenderes, Ady Endre út 3/a. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 184/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Lódi Mária Kenderes,  Bocskai út 10.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Lódi Mária Kenderes,  
            Bocskai út 10.szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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-  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Lódi Mária pályázatát a  XV. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Lódi Mária Kenderes, Bocskai út 10.. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  A pályázó családjában 
egy gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők, az apa tartósan beteg. Pályázó 
kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 64.974,- 
Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Lódi Mária Kenderes, Bocskai út 10. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 185/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Tóth Katinka Kenderes, Batthyány út 11.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Katinka, Kenderes,  
            Batthyány út 11.szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 
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- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Tóth Katinka pályázatát a  XIII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Tóth Katinka Kenderes, Batthyány út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  A pályázó családjában 
egy gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők, az apa munkanélküli. Pályázó 
kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 43.317,- 
Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Tóth Katinka, Kenderes, Batthyány út 11. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 186/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Dúzs Sándor Kenderes, Dékány J. út 15. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dúzs Sándor, Kenderes,  
            Dékány J. út 15. szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
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 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Dúzs Sándor pályázatát a   X. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Dúzs Sándor Kenderes, Dékány J. út 15. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázót édesanyja 
egyedül neveli. Pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre 
eső jövedelem 37.341,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Dúzs Sándor Kenderes, Dékány J. út 15.. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     é r t e s ü l n e k. 

 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 187/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Ratkai Mária Kenderes, Arany János út 4. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratkai Mária, Kenderes,  
            Arany J. út 4.szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Ratkai Mária pályázatát a   VII. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

I n d o k o l á s 
 

Ratkai Mária Kenderes, Arany J. út 4. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázó családjában öt 
gyermek eltartásáról gondoskodnak a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem 
részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 30.312,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Ratkai Mária Kenderes, Arany J. út 4. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántó Roxána 
            Kenderes, Vörösmarty út 3. .szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Szántó Roxána pályázatát a   IV. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázó félárva,  
kollégiumi ellátásban nem részesül.  A családban az egy főre eső jövedelem 24.742,- 
Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Szántó Roxána Kenderes, Vörösmarty út 3.. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
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                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 189/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Bugyik Zsófia Kenderes, Kakat út 36. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bugyik Zsófia 
            Kenderes, Kakat út 36. .szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Bugyik Zsófia pályázatát a  V. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
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I n d o k o l á s 
 

Bugyik Zsófia Kenderes, Kakat út 36.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázót egyedül neveli 
édesanyja.  A családban az egy főre eső jövedelem 25.315,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Bugyik Zsófia Kenderes, Kakat út 36. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 190/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Koszta Ketrin  Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszta Ketrin 
            Kenderes, Magyar út 11. .szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
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 meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Koszta Ketrin pályázatát a   II. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Koszta Ketrin Kenderes, Magyar út 11..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázót egyedül neveli 
édesanyja.  A családban az egy főre eső jövedelem 14.424,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Koszta Ketrin Kenderes,Magyar út 11. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 191/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Koszta Jennifer  Kenderes, Magyar út 11. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszta Jennifer 
            Kenderes, Magyar út 11. .szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Koszta Jennifer  pályázatát az I.   helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Koszta Jennifer  Kenderes, Magyar út 11..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  Pályázót egyedül neveli 
édesanyja.  A családban az egy főre eső jövedelem 14.424,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Koszta Jennifer Kenderes,Magyar út 11. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 191/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Zabolai Attila  Kenderes, Lehel út 3.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zabolai Attila Kenderes, 
           Lehel út 3. .szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
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 adatok változásakor: 
- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Zabolai Attila  pályázatát a  III. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Zabolai Attila Kenderes, Lehel út 3.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
három gyermeket nevel az édesanya. A családban az egy főre eső jövedelem 22.207,- 
Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Zabolai Attila Kenderes, Lehel út 3. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 192/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Veres Viktória, Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veres Viktória Kenderes, 
           Bocskai út 15/a szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
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 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Veres Viktória  pályázatát a  VI. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó félárva. A 
családban az egy főre eső jövedelem  26.525,- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 193/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
 Patkó Richárd Kenderes, Martinovics út 19.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Patkó Richárd, Kenderes, 
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           Martinovics út 19. szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Patkó Richárd  pályázatát a  XI. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Patkó Richárd Kenderes, Martinovics út 19.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
két gyermeket nevelnek a szülők. Pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül. A 
családban az egy főre eső jövedelem  38.344- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Patkó Richárd Kenderes, Martinovics út 19. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 194/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Zsódi Enikő Virág Kenderes, Rákóczi út 7..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsódi Enikő Virág Kenderes, 
           Rákóczi út 7. szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Zsódi Enikő Virág  pályázatát a  XII. helyre rangsorolva 
támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Zsódi Enikő Virág Kenderes, Rákóczi út 7..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában 
két gyermeket nevel az édesanya. Pályázó kollégiumi ellátásban  részesül. A családban 
az egy főre eső jövedelem  38.645- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
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Erről: 1./ Zsódi Enikő Virág Kenderes, Rákóczi út 7. 
                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 195/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Egei Norbert Kenderes, Rózsa út 2..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egei Norbert Kenderes, 
           Rózsa út 2. szám alatti lakost 2014/2015. tanév  II. félévében 
 és 2015/2016. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
 részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
           2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
            Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418) és a folyósító 
 felsőoktatási intézményt. 
           Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi  
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj 
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
A képviselő-testület  Egei Norbert  pályázatát a   XIV. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
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I n d o k o l á s 
 

Egei Norbert Kenderes, Rózsa út 2..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. Pályázó kollégiumi 
ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  57.155- Ft. 
Fenti határozatot a Képviselő-testület 130/2014.( X.6.) Kt. számú határozata alapján 
hozta meg. 
 
Erről: 1./ Egei Norbert Kenderes, Rózsa út 2. 

                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418  
                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                5./ Irattár 
 
                     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 196/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kovács Emília Kenderes, Ady Endre út 3/a szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Emília 
 Kenderes, Ady Endre út 3/a szám alatti lakost 2015. szeptember 1-től, 3 tanéven 
 át 5.000 Ft/hó Bursa Hungarica ösztöndíjban részesíti, amennyiben a hallgatói  
 jogviszonya fennáll. Az elbírálási rangsorban az I. helyre sorolja. 
 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)  
            2015. március 13-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
 részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
 Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
 minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf. 1418) és a  
 folyósító felsőoktatási intézményt. 
 Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 
- tanulmányok helyének megváltozása 
- tanulmányi státusz változása 
- személyes adatainak változása 

 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyóstó 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
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Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet, még abban az esetben se, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 
A képviselő-testület Kovács Emília pályázatát az I. helyre rangsorolva támogatta. 
E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
 

I n d o k o l á s 
 

Kovács Emília Kenderes, Ady Endre út 3/a szám alatti lakos Bursa Hungaria Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó családjában két gyermek 
eltartásáról gondoskodnak a szülők. A családban az egy főre eső jövedelem 36.109 Ft. 
Fenti határozatot a képviselő-testület 130/2014.(X.6.) Kt. számú határozata alapján hozta 
meg. 
 
Erről: 1./ Kovács Emília Kenderes, Ady Endre út 3/a 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf.. 1418 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          5./ Irattár 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
             
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 
 
Egyebek 
 
a.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte a Képviselő-testület tagjait, bizottsági tagokat, 
intézményvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez.  
Olyan napirendek megtárgyalását látná indokoltnak, amely a lakosság többségét érinti. 
 
b.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a TRV Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását 
kezdeményezi az önkormányzat a közkifolyókból fogyasztott víz díjának beszedésére 
vonatkozóan, mivel a szolgáltatást nem az önkormányzat végzi, és nem is végezheti.. Kérte, 
döntsenek a szerződés módosításának kezdeményezéséről.    
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: kérte, fordítsanak figyelmet arra is, hogy a közkifolyók ne 
kerüljenek elzárásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szolgáltatást, illetve a közkifolyók használatát jogszabály rögzíti. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:    
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Kenderes Város Önkormányzatának 197/2014.(XI. 27.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester megbízásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza 
 Pádár Lászlóné polgármestert, hogy Kenderes Város Önkormányzata és a TRV Zrt  
            között megkötött közszolgáltatási   szerződés módosítását kezdeményezze 
           a közkifolyókból fogyasztott víz díjának díjbeszedését illetően. 
     
 Erről:1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                         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, Kenderes, Dózsa György út 1/a szám alatt, 1304/2 
helyrajzi számon felvett, kivett lakóház udvar, gazdasági épület megnevezésű, 818 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
döntsön a Képviselő-testület. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6 .) pontjában / 
pontjaiban meghatározott óvodai  ellátás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és az önkormányzat által fenntartott óvoda udvarának növelésére kívánja 
felhasználni. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Dózsa György út 1/a (1304/2 helyrajzi számon) felvett, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági 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, Dózsa György út 
1/A); 1304/2 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház udvar, gazdasági épület  
megnevezésű, 818 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 6 .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
óvodai  ellátás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az 
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3.  önkormányzat által fenntartott óvoda udvarának növelésére célra kívánja 
felhasználni. 

 

4. Kenderes Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

 

5. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes, Dózsa György 
út 1/A ) 1304/2  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kenderes , Dózsa György út 
1/A ) 1304/2 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.  

d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben az évben is szeretnék megrendezni a „Mindenki karácsonya” 
rendezvényt Kenderesen és Bánhalmán. Javasolta a testületnek, hogy 200 ezer Ft-ot 
biztosítson 2014. évi költségvetési tartaléka terhére a rendezvény lebonyolításához. Szeretnék 
a város lakosságát egy tál meleg étellel, teával vendégül látni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 199/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
„Mindenki karácsonya” rendezvény költségeinek biztosításáról 



 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 2014. évi költségvetési tartaléka terhére 200 ezer Ft-ot biztosít a 
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 „Mindenki karácsonya” rendezvény költségeinek biztosításárhoz. 
 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Bodor Tamás, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, Helyben 
 
                           é r t e s ü l. 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy az intézmény költségvetéséből, bérmegtakarítása terhére 
3.200.000 Ft  kifizetését engedélyezze dolgozóinak jutalmazására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 200/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás intézménynél bérmegtakarítás kifizetésének engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 
 Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője – 2014. évi bérmegtakarítása 
 terhére – 3.200.000 Ft-ot kifizessen az intézmény dolgozóinak jutalmazására. 
 
            Erről: 1./ Süveges Lajos intézményvezető, Helyben 
                      2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti törvény adta lehetőséggel 
élve, a 2011-2014.évi költségvetési törvényben meghatározott összeggel elszámolva kéri a 
Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy visszamenőlegesen három évre minden intézményi 
dolgozónak kifizetésre kerüljön a bérek lakossági folyószámlára utalás miatti többletköltsége. 
A többlet juttatást minden intézmény dologi átcsoportosításából biztosítják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 201/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
lakossági folyószámla kompenzáció visszamenőleges kifizetéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
 hogy az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó köztisztviselők 
 és közalkalmazottak részére kifizetésre kerüljön a 2011-2014. évi 
 költségvetési törvény szerint adható ( 1.000 Ft/hó/fő) lakossági folyószámla 
 költségének kompenzálására. 
            A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy az érintett dolgozók 
 listáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
           december 5-ig szíveskedjenek beküldeni. 
 
           Határidő: 2014. december 5. 
           Felelősök: érintett intézmények vezetői, Helyben 
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
                          vezetője, Helyben 
                     3./ Intézményvezetők, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k.  
 
g.) 
 
BODOR TAMÁS ismertette a Szociális és Kulturális Bizottság javaslatát, mely szerint 
Kenderes Város Krónikája főszerkesztőjének Terebesi Évát, főszerkesztő-helyettesének 
Mikola Istvánnét, tagjainak Bodor Tamást, Balogh Károlynét és Ács Andrea Évát javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
A javasolt személyekről az alábbi szavazati arányokkal döntött a testület: 
 
Terebesi Éva főszerkesztő: 7 igen szavazat 
Mikola Istvánné főszerkesztő-helyettes: 7 igen szavazat 
Bodor Tamás: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás, 
Balogh Károlyné: 7 igen szavazat, 
Ács Andrea Éva: 7 igen szavazat 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Krónikája főszerkesztőjének, helyettesének és tagjainak  megválasztásáról 
 



 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Szociális és Kulturális Bizottság javaslatát és úgy döntött, hogy 
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 2014. december 1-től Kenderes Város Krónikája főszerkesztőjének Terebesi Évát 
 (Kenderes, Szent István út 87. ) főszerkesztő-helyettesének Mikola Istvánné 
 (Kenderes, Ifjúság út 7.), tagjainak Bodor Tamást ( Kossuth  út 55.) 
             Balogh Károlyné Kenderes, Bán Tibor út 11.szám)  és Ács Andrea Éva Kenderes,  
             Szent István út 81.) szám alatti lakosokat választja.. 
 
  Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                2./ Szerkesztő bizottság tagjai, Helyben 
                3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 

 
h.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt és Kenderes Város 
Önkormányzata között létrejött Bérleti-Üzemeltetési Szerződés értelmében az átvevő 
értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések végrehajtását a használatra átvett vízi-
közművekben, az átadó hozzájárulásával és finanszírozásával végezheti. 
A szennyvíztelepen üzemelő szennyvíziszap szalagprés szalagja elszakadt, így cseréje a 
biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében elengedhetetlenné vált. 
A présgép nettó értéke: 157.590 Ft + ÁFA. Kérte a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy 
fenti összeg a 2014. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázáshoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2014.(VI.27.) Kt. számú határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy  
            Kenderes szennyvíztelepen üzemelő szalagprés cseréjének 
 költsége, 157.590 Ft + ÁFA összeg a 2014. évi bérleti díj terhére történjen 
 kiszámlázásra. 
 A cserére azért volt szükség, mivel a szalagprés szalagja elszakadt, így cseréje 
 a biztonságos üzemeltetés fenntartása elengedhetetlenné vált. 
 
            Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a TRV ZRT értesítése alapján a szennyvíztelepen üzemelő ultrahangos 
közelségérzékelő meghibásodott, melynek javítása nem gazdaságos. A biztonságos 
üzemeltetés fenntartása érdekében új mérőegység beszerzése vált indokolttá. A mérőegység 
nettó összege 139.400 Ft + ÁFA. Kérte a Képviselő-testület tagjainak hozzájárulását ahhoz, 
hogy fenti összeg a 2014. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 
 Kenderes szennyvíztelepen üzemelő ultrahangos közelségérzékelő 
 cseréjének költsége 139.400 Ft + ÁFA összeg a 2014. évi bérleti díj terhére 
 történjen kiszámlázásra. 
           A cserére azért volt szükség, mivel az ultrahangos közelségérzékelő meghibásodott, 

melynek javítása nem lett volna gazdaságos, ezért a biztonságos üzemeltetés 
fenntartása érdekében egy új mérőegység beszerzése vált indokolttá. 
 
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 
i.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette Kovács Imre és felesége Bánhalma, Kakat út 15/a szám 
alatti lakosok levelét, akik eladásra ajánlották fel a tulajdonukat képező ingatlant az 
önkormányzat részére. Bánhalmán élő, 80 év feletti idős házaspár, akiknek egyre nagyobb 
nehézséget okoz a lakás fenntartásra. Az ingatlan nagycsaládnak is megfelelő, de alkalmas 
lenne közösségi háznak, vagy kiállító teremnek is. Irányárnak 8 millió Ft-ot jelöltek meg, 
amely alkuképes. 
 
Kérte a Képviselő-testület véleményét a kérelemmel kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 205/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata 
Kovács Imre és felesége Kenderes, Kakat út 15/a szám alatti lakosok kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta 
 Kovács Imre és felesége Bánhalma, Kakat út 15/a szám alatti lakosok 
            megkeresését a tulajdonukat képező ingatlan megvásárlását illetően. 
            A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat költségvetése 
 nem teszi lehetővé az ingatlan megvásárlását. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Kovács Imre és felesége Kenderes, Kakat út 15/a 
 
                 é r t e s ü l n e k. 
j.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ: érdeklődött, hogy a bánhalmi iskola udvarán lévő játékok miért nem 
használhatók? A Szolnoki Főiskola megkereste, hogy együttműködési megállapodást kössön 
az önkormányzattal abban, hogy a főiskola tanulóinak gyakorlati helyet biztosítson az 
önkormányzat. Kérte a Képviselő-testületet, támogassa az együttműködési megállapodás 
megkötését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a játékokat csak újbóli bevizsgáltatás után lehet használni, amely a 
jövő év tavaszán fog elkészülni. Támogatja a Szolnoki Főiskolával megkötendő 
együttműködési megállapodás megkötését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a Szolnoki Főiskola között megkötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 
 az önkormányzat és a Szolnoki Főiskola között megkötendő 
 Együttműködési Megállapodás megkötését a főiskolán tanuló 
 fiataloknak gyakorlati helyet biztosításához. 
 Az önkormányzat munkabért nem tud fizetni a gyakorlaton részt vevő hallgatók 
 részére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

                2./ Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 



PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület tagjai meghívást kaptak Bánhalmára, adventi 
gyertyagyújtásra, amely november 30-án lesz. Kérte a Képviselő-testület tagjait, minél 
nagyobb számban vegyenek részt az ünnepségen. 
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KURUCZ SÁNDORNÉ: december 13-án a Művelődési Házban karácsonyi ünnepséget 
szerveznek a város gyermekei számára.  Kérte a Képviselő-testületet, hogy 50 ezer Ft-ot 
biztosítson a rendezvény lebonyolításához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Karácsonyi ünnepség költségeinek biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 2014. évi költségvetési tartaléka terhére 50 ezer Ft-ot biztosít városi 
 karácsonyi ünnepség megrendezéséhez. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kurucz Sándorné Kenderes, Damjanich út 14. 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 04 
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. 
november 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i 
ülése napirendjének elfogadásáról       171/2014. 
 
1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról  172/2014. 
 
     Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról   173/2014. 
 
    Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele     ---- 
                                                      
2./A Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetői állásának 
    betöltésére kiírt pályázat        174/2014. 
 
3./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó 
    Megállapodás módosításáról       175/2014. 
 
4./ A Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapodásának 
     módosításáról         176/2014. 
 
5./ A Nagykun Hagyományőrző Társulás társult tagjainak pénzügyi 
     hozzájárulásának elfogadásáról       177/2014. 
 
    A Nagykun hagyományőrző Társulás 2015. évi költségvetési 
    koncepciójának elfogadásáról       178/2014. 
 
6./A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
    Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosításáról  179/2014. 
 
7./ A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
    Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetési koncepciójának 
    elfogadásáról         180/2014. 
 
8./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
     szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2015. évi költségvetés terhére 
     történő kötelezettségvállalásról       181/2014. 
 



    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról  182-196-ig 
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Napirend:          Szám: 
 
 
9./ 
 

a.) Munkatervhez javaslat kérés       --- 
b.) Pádár Lászlóné polgármester megbízásáról     197/2014. 
c.) Kenderes, Dózsa Gy. út 1/a (1304/2 helyrajzi számon) 

felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról         198/2014. 

d.) „Mindenki karácsonya” rendezvény költségeinek biztosításáról  199/2014. 
e.) Kenderes Városgazdálkodás intézménynél bérmegtakarítás 

kifizetésének engedélyezése       200/2014. 
f.) Lakossági folyószámla kompenzáció visszamenőleges 

kifizetéséről         201/2014. 
g.) Kenderes Város Krónikája főszerkesztőjének, helyettesének 

és tagjainak megválasztásáról      202/2014. 
h.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt kérelméről    203/2014. 

 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt kérelméről    204/2014. 

i.) Kovács Imre és felesége Kenderes, Kakat út 15/a szám alatti 
lakosok kérelméről        205/2014. 

j.) Kenderes Város Önkormányzat és a Szolnoki Főiskola között  
megkötendő együttműködési megállapodásról    206/2014. 
 
Karácsonyi ünnepség költségeinek biztosításáról    207/2014. 
 
 

 
 
 
 
 
             

 
 
 

 
      
 
 
 
 



             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             

 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 

 
      
 
 


