
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő  
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Süvegesné Bakondi Mária, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályának vezetője, Ács Andrea Éva, a 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási 
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Farkas Istvánné, dr Ila Erzsébet 
meghívottak, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását.  
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2016.(II. 15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
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 Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester. az önkormányzat bizottságai összevont ülésen tárgyalták meg 
a rendelet-tervezetet. Felkérte Veresné Nagy Margitot, a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság 
elnökét, ismertesse az összevont bizottsági ülésen megfogalmazott véleményt. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:az összevont bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, amelyet valamennyi bizottság 
egyhangúan támogatott, és javasolta a rendelet megalkotását a beterjesztett formában. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a rendelet-tervezetet több alkalommal tárgyalták. Két 
közmeghallgatáson, Kenderesen és Bánhalmán megismerték a lakosság véleményét, ezen 
túlmenően az intézményvezetőkkel is egyeztették a költségvetést. Kialakultak azok a sarokszámok, 
amelyet a költségvetés alapját képezik. A költségvetés ebben az évben is csak szigorú, takarékos 
gazdálkodással lesz tartható, amely elsődleges feladat. Javasolta a rendelet-tervezet megalkotását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
2/2016.(II. 16.)  

 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról 

 
Kenderes, 2016. február 15. 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
2. n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Város önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: az összevont bizottsági ülés tárgyalta a napirendet, 
amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  25/2016.(. II. 15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegéről 

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

 
         Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
                  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
                  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 

Egyebek 

a.) 

Előterjesztés a Kenderes, József Attila út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: eladó a József Attila út 16. szám alatti ingatlan. Tárgyaltak a 
lakóház megvásárlásáról, mivel a dolgos, igyekvő fiatalokat a lakás vételárának több részletben 
történő megfizetésének lehetőségével kívánja támogatni az önkormányzat. A lakás megvásárlása 
esetén pályázati rendszert alakítanak ki, amely alapján fogják eldönteni, hogy kié legyen a lakás. 
Máris óriási érdeklődés van a lakásra, olyanok részéről, akik egy összegben nem tudják a vételárat 
kifizetni, de az önkormányzat részére történő részletek megfizetését vállalni tudják. Javasolta az 
ingatlan megvásárlását, és kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét ezzel kapcsolatban. 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: támogatja a lakás megvásárlását, és egyetért azzal az elképzeléssel, 
hogy az önkormányzat koordinációt vállal a lakásértékesítésekkel kapcsolatban. Nagy segítség 
lenne a fiatalok első lakáshoz jutók támogatásának újbóli bevezetése is. 

 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 26/2016.(II.15.)Kt. számú határozat 
a Kenderes, József Attila út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 megvásárolja a Kenderes, 358/1 helyrajzi számon szereplő, 680 m2  

                    területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlant 
            800.000 azaz Nyolcszázezer Ft vételárért Baktai Gina Kenderes, Szent 
            István út 31. II/5. szám alatti lakostól. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az 
 adás-vételi szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármestert, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályának 
                           vezetője, Helyben 
                      4./ Baktai Gina Kenderes, Szent István út 31. II/5. 
 
                           é r t e s ü l n e k.                   
             
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette  ifj. Takács József Bánhalma, Tanya 35. szám alatti 
lakos kérelmét, aki azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület 
222/2015.(XII. 16.) Kt. számú határozatával részére jóváhagyott ingatlan értékesítésének 
részletekben történő megfizetését engedélyezze részére. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 
514.500 Ft-ban határozta meg, amelynek 20 %-át tudja egy összegben megfizetni, a többit pedig 
nyolchavi részletfizetéssel tudja vállalni. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét a kérelemmel kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 27/2016.(II.15.) Kt. számú határozata 
Takács József Kenderes-Bánhalma, Tanya 35. szám alatti lakos kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a. 222/2015.(XII.16.) Kt. számú határozat alapján értékesített 0250/3 hrsz.-ú 
 ingatlan vételárának megfizetésére részletfizetést engedélyez 
 Takács József Kenderes-Bánhalma, Tanya 35. szám alatti lakos részére. 
 Az ingatlan vételárának 20 %-át, 102.900 .Ft-ot az adásvételi szerződés  
 aláírásával egyidejűleg, a fennmaradó részt  8 havi egyenlő részletben, 
 51.450 Ft/hó összegben kell minden hónap 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal 
 pénztárába befizetni. 
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 Erről: 1./ Takács József 5349 Kenderes-Bánhalma, Tanya 35. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
             
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a hóeltakarítási és csúszásmentesítési feladatokat Kenderes 
Városgazdálkodás intézmény látja el. Javasolta, hogy kössenek szerződést az intézménnyel a feladat 
ellátására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2016.(II.16.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Városgazdálkodás intézmény között 
megkötendő szerződésről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy 2016. február 16. napjától a hóeltakarítási és csúszásmentesítési 
  feladatok ellátására szerződést köt Kenderes Városgazdálkodás intézményével. 
 A szerződés aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályának 
                           vezetője, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az Európai Unió pályázatot hirdetett önkormányzatok részére, 
amely program a testvér-és partnertelepülések polgárainak találkozóját támogatja.A projektben 
minimálisan 25 főnek kell részt venni, akik külföldi projektpartnerekből érkező állampolgárok A 
támogatás intenzitása 100 %. Pályázatunkban 56 fő meghívását tervezzük testvérvárosainkból, A 
pályázat ekkora meghívotti körre 10 ezer euró támogatást biztosít.A rendezvényt augusztus 26-27-
28-29 -i időpontra tervezzük, a Vadgesztenyefesztivál keretében. Partnerországok az EU tagállamok 
települései lehetnek, a pályázat utófinanszírozású. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 29/2016.(II.15.) Kt. számú határozata 
Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója Európai Uniós pályázatról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata az Európai unió által kiírt pályázatról 
 szóló előterjesztést megtárgyalta. A pályázatot támogatja a 2016. augusztus 
            26-29-e között megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozó lebonyolítására,  
 10 ezer euró összegben. 
 Az önkormányzat  a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe véve 
 önerőből nem tudná finanszírozni 2016. évi költségvetése terhére, ezért a pályázat  
            elutasítása esetén a találkozó nem kerül megrendezésre. 
 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s  ü l n e k. 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Csatári Lajos írásban két javaslatot terjesztett a Képviselő-
testület elé. Az egyikben azt javasolta, hogy Földes Jolán, Kenderesen született magyar írónő 
kapjon márvány emléktáblát, mivel munkássága elismerésekét 1932-ben Mikszáth Kálmán díjat 
kapott. 1936-ban első díjat nyert egy nemzetközi regénypályázaton. „ A halászó macska uccája” 
című regénye az Athenaeum nemzetközi pályázatának világgyőztese lett. Másik javaslatában  – úgy 
is, mint a kenderesi 56-os emlékmű megalkotásának kezdeményezője és a tervező munka 
résztvevője – a helyszín „56-os tér” elnevezését kezdeményezte. 2016-ban ünnepeljük az 1956-os 
forradalom 60. évfordulóját. Korábbi kutatásaik során kenderesi születésű szabadságharcos 
személyre bukkantak, aki a fegyveres harcban életét vesztette. 
Javaslatai történelmi, szakmai megalapozottságának és hitelességének vizsgálatát a Képviselő-
testületre bízta. 
 
H o z z á  s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT önkormányzati képviselő: úgy gondolja, hogy Földes Jolán emlékére 
készült márványtábla a Városi Könyvtár falán elhelyezhető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy most ne szülessen döntés ezekben az 
ügyekben, de vegyék számba a két javaslatot, és akkor térjenek vissza rá, amikor több 
információval rendelkeznek a lehetőségekről. Meg kell nézni azokat a jogszabályi feltételeket is, 
amelyek egy terület térré nyilvánításának feltételei. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2016-os munkaterv összeállításához adjanak javaslatot.  
 
Kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az elmúlt napokban a KEKKH Hatósági Főosztálya értesítette 
a hivatalt, hogy nem lát lehetőséget a „Kenderes-Bánhalma” helységnév visszaállítására, és 
nyilvántartásuk szerint soha nem létezett ilyen formában a helységnév. Nem történt változás a 
település elnevezése tekintetében, a változást nem központi hiba okozta. A településrésznevek 
megállapítására, illetve megváltoztatására a helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult, 
amelynek hosszú egyeztetési folyamata van. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: nagyon sok problémája van a bánhalmi lakosságnak a 
helységnévből. Nem érkeznek meg a levelek, csomagok, a betegeket csak Kenderesig viszik. 
Ragaszkodnak a régebben is használt Bánhalma elnevezéshez. 
A középiskolai szülői értekezleten jelezték a szülők, hogy a buszmegállóban várakozó diákokat 
helybeli lakosok zaklatják. A gyerekek félnek és nem mernek szólni. Ahhoz kérne segítséget, hogy 
14 -15 óra között a rendőri, vagy polgárőri  jelenlétet fokozzák ezen a környéken.  
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: több éve is voltak ilyen esetek. Megoldást jelentene, ha a 
sértettek minden esetben jeleznék a zaklatást a rendőrségen. Jelezni fogja a rendőrkapitányság 
vezetőjének az elhangzottakat. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a közmeghallgatáson is elhangzott, - amellyel ő is egyetért -  hogy a 
településre kellene egy Penny Market üzlet. Meggyőződése, hogy a havi bevásárlásokat ilyen 
üzletben sokkal olcsóbban meg tudnák oldani a lakosok, mint a helyi COOP üzletben. Sok kis 
nyugdíjas és szociális segélyből élő ember van a városban, akik nem tudnak elutazni a szomszéd  
településre bevásárolni. Javasolta felvenni a kapcsolatot a Penny üzletlánc képviselőivel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Penny üzlet létesítése mellett és ellene is van érv. Azt meg 
tudja ígérni, hogy felveszi a kapcsolatot az üzletlánc képviselőivel az üzlet létesítésével 
kapcsolatban. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a munkahelyteremtésre több lehetősége adódna az 
önkormányzatnak, amennyiben megfelelő épületeket tudnának biztosítani. Ennek érdekében 
javasolta felvenni a kapcsolatot a volt Mátraplast épületének tulajdonosával az épület 
hasznosításával kapcsolatban. Szorgalmazta a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű 
kihasználását.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik. 
Minden esetben meg kell vizsgálni a feltételeket, a szükséges önerő mértékét, a támogatottsági 
intenzitást. Abban az esetben tudnak csak pályázni, ha minden feltétel rendelkezésre áll. 
 
Mivel más napirend, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 11 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      24/2016. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
     2/2016.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
     megállapításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási 
     tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
     eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
     évre várható összegéről       25/2016. 
 
3./ Egyebek 
 
a.) Kenderes, József Attila út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 26/2016. 
 
b.) Takács József Kenderes-Bánhalma, Tanya 35. szám alatti lakos 
      kérelméről         27/2016. 
 
c.)  Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Városgazdálkodás 
       intézmény között megkötendő szerződésről    28/2016. 
 

      d.)  Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója          29/2016. 
            Európai Uniós pályázatról 
 
       e.) Csatári Lajos indítványáról       ---- 


