
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 21-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Kocsmár 
Gyula, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Bodor Tamás képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály vezetője, Farkas Istvánné meghívott, Dr Gaszparjan Karen jegyző, 
Orosz Mihály aljegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 5 
fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol, egy fő későbbre jelezte érkezését. Az ülés 
határozatképes. 
A testületi ülést telefonon hívta össze, a napirendek sürgőssége és fontossága miatt. 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
Napirend előtt Farkas Istvánné bizottsági tag eskütétele 
 
1./ Előterjesztés bíráló bizottság létrehozásáról 
 
2./Előterjesztés térfigyelő kamerák telepítése a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések nyertes pályázati támogatásból 
 
 3./Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
     Rekultivációjának Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
 
4./ Előterjesztés a Szent István úton lévő védett gesztenyefasor Helyi Értéktárba történő 
     felvételéről, valamint a Helyi Értéktár Bizottság által benyújtandó pályázat támogatásáról 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzatának ../2015….. rendelete Kenderes Város Önkormányzata  
     tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint 
     az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 
     Kenderes, Kakat út 30. szám alatti önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentéséről 
 
6./ Egyebek 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 1/2015.(I.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 21-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. 
 
Napirend előtt: 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felkérte Farkas Istvánnét, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagját, hogy tegye le esküjét. 
 
Eskütétel 
 
(Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
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 bíráló bizottság létrehozásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület pályázatot írt ki a Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház intézményvezetői állásának betöltésére. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat 
esetén a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A bíráló bizottság tagjának Király Lászlóné Kenderes, Petőfi út 2., Terebesi 
Éva Kenderes, Szent István út 87, Lukácsné Németh Edit Kenderes, Szent István út 31. szám 
alatti lakosokat javasolja. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, véleményezzék a javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A napirend tárgyalása közben, 8 óra 10 perckor Veresné Nagy Margit képviselő 
megérkezett, így a jelenlévő önkormányzati képviselő száma 6 fő. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 2/2015. (I. 21.) Kt. számú határozata 
Bíráló bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján 
 a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetői állására pályázó 
 személyek meghallgatására háromtagú bíráló bizottságot hoz létre. 
 A bizottság tagjai:  Király Lászlóné Kenderes, Petőfi út 2. 
                                           Terebesi Éva Kenderes, Szent István út 87. 
                                           Lukácsné Németh Edit Kenderes, Szent István út 31. 
 
 A Képviselő-testület a bírálóbizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt 
 a magasabb vezetői megbízásról. 
 
 
 Erről. 1./ Bírálóbizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 térfigyelő kamerák telepítéséről a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések nyertes pályázati támogatásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az önkormányzat pályázati támogatást nyert a Belügyminisztérium 
által a „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítása” céljából 
biztosított előirányzatból, bruttó 6.666.116 Ft összegben, térfigyelő kamerák felszerelésére. 
A pályázat keretén belül a város területén hét helyszínen térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
valósul meg, a szükséges központi egységekkel. 
A kamerarendszer telepítésére három árajánlat érkezett, amelyből a legkedvezőbb árajánlatot 
a Tóth Személy-és Vagyonvédelmi BT 5340 Kunhegyes, Berzsenyi Dániel út 4/a szám alatti 
vállalkozás adta, mely bruttó 6.691.122 Ft. A telepített rendszerre két év teljes körű garanciát 
vállalt és ugyanennyi időre vállalja az üzemeltetést is, melyet a kivitelezési költség tartalmaz. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, véleményezzék az előterjesztést, majd döntsenek a 
kivitelezőről. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TÓTH TIBORNÉ érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő kivitelező cég végzett-e már  
munkát az önkormányzatnak? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: még nem dolgoztak együtt ezzel a céggel. Jelenleg két rendszer 
működik a településen, amely a jelenlegi beruházással egy rendszerben fog tovább működni. 
A pályázat megvalósítása során olyan fejlesztést tudnak végrehajtani, amely egybe veszi a 
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 rendszer működését. Nagyon fontosnak tartja, hogy nemcsak fejlesztés, hanem korszerűsítés 
is meg fog valósulni a pályázat keretében. 
 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő 8 óra 10 perckor megérkezett, így a 
jelenlévő önkormányzati képviselők száma 6 fő. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: kérte a képviselő-testület tagjait, döntésük 
meghozatalánál vegyék figyelembe, hogy  a pályázati támogatás összege 6.666.116 Ft. 
 
KOCSMÁR GYULA érdeklődött, hogy Bánhalmára van-e tervezve kamera a jelenlegi nyertes 
pályázatból? 
 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a helyszíneket a rendőrséggel közösen jelölték ki, a jelenlegi 7 
kamerából nem terveztek Bánhalmára felszerelést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 3/205.(I.21.) Kt. számú határozata 
térfigyelő kamerák telepítése a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására 
nyertes pályázati támogatásból 
 
 Kenderes Város Önkormányzata Pályázati támogatást nyert a Belügyminisztérium 
 (1051 Budapest, József Attila út 2-4.) által „közbiztonság növelését szolgáló 
 önkormányzati fejlesztések megvalósítása” céljából biztosított előirányzatból 
 199747 szerződés számon, melyből Kenderes település területén hét helyszínen 
 térfigyelő kamerarendszert  épít meg. 
            A kivitelezésre a legkedvezőbb árajánlatot a Tóth Személy-és Vagyonvédelmi Bt 
           5340 Kunhegyes, Berzsenyi Dániel út 4/a szám alatti vállalkozás adta, mely bruttó 
           6.691.122 Ft. 

A szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintézéssel megbízza Pádár Lászlóné 
 polgármestert. 

 
   Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Tóth Személy és Vagyonvédelmi BT 5340 Kunhegyes, Berzsenyi Dániel út 
                           4/a 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Irattár 
 
                            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 Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 
Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása a Társulási Megállapodás 
módosítását kezdeményezte, az aktuális változások miatt. Tekintettel a 2014. októberben 
lezajlott önkormányzati választások alapján bekövetkezett személyi változásokra, szükségessé 
vált az új Társulási Tanács részéről a Társulási Tanács elnökének és Ügyvivő tanácsa 
tagjainak megerősítése, valamint új elnökhelyettes megválasztása is. 
 
Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. 
§ 5. pontjában foglaltakra, mely szerint a Képviselő-testület hatásköre a társulási 
megállapodás módosítása, szükséges a határozati javaslatban foglalt döntések meghozatala, 
valamint a Társulás vonatkozó határozatában foglaltak megerősítése. 
 
Kérte az előterjesztés megvitatását, valamint a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2015.(I.21. Kt. számú határozata 
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi  
 önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő 
 határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület dönt a Társulás nevének Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásra történő módosításáról. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Társulás 23/2014.(XII.15.) számú 

határozatában foglaltakat, mely szerint 
2.1. A Társulás megerősítette Szalay Ferencet, Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesterét a Társulási Tanács elnökeként, valamint megválasztotta a 
Társulási Tanács alelnökeinek Rákóczifalva Város Önkormányzat és Túrkeve 
Város Önkormányzat mindenkori polgármesterét, 

2.2. A Társulási tanács a Társulás döntéshozatalában közreműködő Ügyvivő tanács 
működését és tagjaiként Abony Város, Tószeg Község, Kétpó Község, 
Mezőtúr Város, Szolnok Megyei Jogú Város, Törökszentmiklós Város és 
Túrkeve Város képviselőit ebbéli tisztségükben megerősítették és tagjaiként 
megválasztották, valamint felkérték az Ügyvivő Tanácsot a Társulási tanács 
munkájának előkészítésében való további közreműködésre: 

2.3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik a társulás 
tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált hulladéklerakói tekintetében a 
2012-2022 évekre vonatkozó vízvizsgálati eredmények, valamint az éves 
jelentések megküldésére a Társulás döntés előkészítés és végrehajtó szerve, 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal számára a 2012-2014. évek 
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2.4.  esetén 2015. május 15. napjáig, az azt követő évek tekintetében tárgyévet 
követő május 15. napjáig. 

 
3.A Képviselő-testület a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 
hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 
2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

3. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 
polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, 
valamennyi dokumentum aláírására. 

 
Határidő. 2015. március 31. 
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
              Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
 
               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 Szent István úton lévő védett gesztenyefasor Helyi Értéktárba történő 
felvételéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Helyi Értéktár Bizottság kezdeményezte, hogy vegyék fel a Helyi 
Értéktárba a Szent István úton lévő védett gesztenyefasort különlegessége, és páratlan 
szépsége miatt. A kezdeményezéssel egyetért, és javasolja a felvételt. Ehhez kapcsolódva a 
Helyi Értéktár Bizottság ettől az évtől kezdődően szeretné megrendezni a gesztenyevirág 
ünnepet egy többnapos rendezvénysorozat keretében, a gesztenyefasor virágzásakor, április, 
vagy május hónapban. A megrendezéshez a Helyi Értéktár Bizottság pályázatot kíván 
benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz, nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
ápolására. Kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön a Helyi Értéktárba történő felvételről, 
valamint javasolta, hogy erősítse meg az Értéktár Bizottságot a pályázat benyújtásában, és 
támogassa azt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 5/2015.(I.21.) Kt. számú határozata 
a Szent István úton lévő védett gesztenyefasor Helyi Értéktárba történő felvételéről 
 
  
 Kenderes Város Önkormányzata felveszi a Helyi Értéktárba a Szent István 
 úton lévő védett gesztenyefasort, különlegessége, egyedi és páratlan szépsége miatt. 
  
 
 Erről: 1./ Helyi Értéktár Bizottság, Bodor Tamás elnök, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2015.(I.21.) Kt. számú határozata 
A Helyi Értéktár Bizottság által benyújtandó pályázat támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy 
 Kenderes Város Értéktár Bizottsága pályázatot nyújtson be a Földművelésügyi 
 Minisztériumhoz, nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
 megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására, a 2015. áprilisában 
            tervezett gesztenyevirág ünnep megrendezésének költségei biztosításához.   
  Pályázat kódja: HUNG-2014 C 2015 
 
 Erről: 1./  Helyi Értéktár Bizotts elnöke, Bodor Tamás, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának …./2015.(…) rendeletéről Kenderes 
Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző. 
 
OROSZ MIHÁLY: a rendelet módosítását az indokolja, hogy örvendetes módon bővült az 
önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások száma, amelyet át kell vezetni a 
rendelet mellékletén is. A tavalyi évben az önkormányzat tulajdonába került a Kenderes, 
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 Somogyi Béla út 21. szám alatti, komfortos, 53 m2 nagyságú, valamint Kenderes, Kakat út 
30. szám alatti, komfortos, 68 m2 nagyságú ingatlanok. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 
 

1/2015.(I. 22.) rendelete 
 

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 
 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2015. január 21. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (: Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a  Kakat út 30. szám alatti önkormányzati lakás lakbére 19.516 Ft. A 
benne lakó, 7 gyermekes családban az édesanya egyedül neveli gyermekeit, akik közül ketten 
a bánhalmi iskolába járnak. A lakbér megfizetése igen nagy anyagi terhet ró az édesanyára. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a fentieket figyelembe véve, döntsön a lakbér 50 %-
os csökkentéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2015.(I.21.) Kt. számú határozata 
 A Kenderes, Kakat út 30. szám alatti önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kenderes, Kakat út 30. szám alatti önkormányzati 
 lakás bérleti díját 2015. január 1-től 2015. december 31-ig 9.758 Ft/hó összegben 
 állapítja meg. 
 
 Erről: 1./ Süveges Zoltánné Bánhalma, Kakat út 30. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 Bencze Istvánné és tulajdonostársai levelét, amelyben a 
tulajdonukban lévő Kenderes, Dobó út 20. szám alatti ingatlant felajánlották megvételre az 
önkormányzat számára, mivel az ingatlan évek óta üresen áll, és a család nem tart rá igényt. 
Az ingatlan irányárát 2 millió Ft-ban határozták meg. Kérte a Képviselő-testület tagjainak 
véleményét az ingatlan megvásárlását illetően. Nagyon szeretné, ha a jövőben az 
önkormányzat létre tudna hozni  egy olyan alapot, amelyből  üresen álló házakat tudnának 
vásárolni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TÓTH TIBORNÉ: amennyiben megvásárlásra kerül a ház, milyen elképzelés van a 
hasznosítását illetően? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a testület fogja eldönteni, hogy milyen formában fogja hasznosítani. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: jelenleg még nem ismertek a 2015. évi költségvetés számai, 
ezért mindenképpen csak tárgyalást javasol, a megvásárlásról  csak a későbbiekben döntsön a 
testület.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával egy 
tartózkodás mellett (Pádár Lászlóné tartózkodott a szavazástól) az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2015.(I.2.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról, a Kenderes, Dobó út 20. szám alatti ingatlan 
adásvételével kapcsolatosan 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a Kenderes, Dobó út 20. szám 
 alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban tárgyalást folytasson 
 az ingatlan tulajdonosaival. 
 A tárgyalás eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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b.) 
 
Előterjesztés Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő hozzájárulás biztosításáról 
 
OROSZ MIHÁLY: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évben is 
kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap létrehozását abból 
a célból, hogy továbbra is segítséget és támogatást nyújtson a megye településeinek a 
parlagfű-mentesítéshez, a tiszta, élhető települési környezet kialakításához. A Megyei 
Parlagfű-mentesítési Alapot minden évben a Megyei Önkormányzat és a csatlakozó települési 
önkormányzatok lakosságszám arányában (10,- Ft/fő) befizetett pénzügyi hozzájárulása hozza 
létre, amelyből pályázat útján az alaphoz csatlakozott önkormányzatok települései 
részesülhetnek támogatásban. A hozzájárulás  45.460 Ft költséget jelent az önkormányzat 
számára. A pályázat keretében parlagfű-irtásra, a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos 
rendezvények szervezésére, az akciók keretében tájékoztató előadások megszervezésére és 
tájékoztató kiadványok készítésére, valamint a parlagfű-mentesítéshez szükséges 
védőfelszerelések és kis értékű eszközök beszerzésére tudnak pályázni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2015.(I. 21.) Kt. számú határozata 
Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő hozzájárulás biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott 2015. évi 
 Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozik. 
 A településre eső (10 Ft/lakos) 45.460 Ft/év összeget 2015. évi költségvetéséből 
 biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 8 óra 25 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 2015. január 21-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
 

 
 

M U T A T Ó 
 
 
Napirend:              Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 21-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      1/2015. 
 
Napirend előtt: 
 
Farkas Istvánné, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának eskütétele         ----- 
 
1./ Bíráló bizottság létrehozásáról      2/2015. 
 
2./Térfigyelő kamerák telepítése a közbiztonság növelését szolgáló 
     fejlesztések megvalósítására nyertes pályázati támogatásból  3/2015. 
 
3./ A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 
     Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
     Társulási Megállapodás módosításáról     4/2015. 
 
4./ A Szent István úton lévő védett gesztenyefasor Helyi Értéktárba 
     történő felvételéről                                                                                   5/2015. 
 
     A Helyi Értéktár Bizottság által benyújtandó pályázat 
     Támogatásáról        6/2015. 
 
5./  Kenderes Város Önkormányzatának 1/2015.(I. 22.) rendelete 
      Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és 
      nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint 
      az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 
       A Kenderes, Kakat út 30. szám alatti önkormányzati lakás 
       bérleti díjának csökkentéséről      7/2015. 
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Napirend:         Szám: 
 
6./  Egyebek 
        
       a.) 
    
       Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazásáról a Kenderes, 
       Dobó út 20. szám alatti ingatlan adásvételével kapcsolatosan  8/2015. 
  
 
       b.) 
  
       Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő hozzájárulás biztosításáról 9/2015. 
 
 
 
 
 


