Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott
rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Kocsmár Gyula képviselők. - Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit képviselő
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá:Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Lukács Mihály, a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt
igazgatója, 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.
Az ülés határozatképes.
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 71/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-21. 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 Dr Barta Zsuzsanna BT-vel megkötött háziorvosi alapellátási szerződés
felmondásához történő hozzájárulásról
A napirend tárgyalása előtt, 15 óra 10 perckor Dr Bencze Miklós képviselő eltávozott, így a
jelenlévő képviselők száma 5 fő.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Dr Barta Zsuzsanna háziorvos bejelentését,
amelyben kéri, hogy a Dr Barta Zsuzsanna Bt-vel megkötött háziorvosi alapellátási szerződés
felmondásához 2016. augusztus31-i hatállyal járuljon hozzá a testület.
A maga részéről nagyon sajnálja, hogy így döntött a doktornő. Munkáját magas színvonalon,
lelkiismeretesen végzi. Betegei megszerették, ragaszkodnak hozzá, de a doktornő kérését
tiszteletben tartva kérte, járuljon hozzá a testület a szerződés felmondásához. Ezúton is
megköszönte a doktornő Kenderesen, hosszú éveken végzett munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5
határozatot hozta:

fő egyhangú szavazatával az alábbi

Kenderes Város Önkormányzatának 72/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
Dr Barta Zsuzsanna BT-vel megkötött háziorvosi alapellátási szerződés felmondásához
történő hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a
Dr Barta Zsuzsanna Bt-vel megkötött háziorvosi alapellátási
szerződés felmondásához 2016. augusztus 31-i hatállyal.

Erről: 1./ Dr Barta Zsuzsanna Bt (képviseli: Dr Barta Zsuzsanna)
5331. Kenderes, Petőfi út 1/1.
2./ Karcagi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
5300 Karcag, Városudvar 2.
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
é r t e s ü l n e k.
2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, József Attila út 16. szám alatti
ingatlan értékesítéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 26/2016.(II.15.) Kt. számú határozatával
döntött a József Attila út 16. szám alatti ingatlan megvásárlásáról azzal a céllal, hogy a lakóház
vételárának több részletben történő megfizetésének lehetőségével kívánja támogatni az
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ingatlan vételárát 1 millió Ft-ban határozta meg, és döntött a pályázati feltételekről, illetve a
pályázat elbírálásánál előnyt jelentő tényezőkről.
A pályázati kiírás a város honlapján jelent meg.
A pályázati kiírásra három pályázat érkezett.
Pozsonyi József Kenderes, Martinovics út 32, Nagy Szilvia és Penti István Kenderes, Bem J. út 38,
valamint Farkasné Ódor Fatime Kenderes, Bem J. út 40. szám alatti lakosok.
Ismertette a három pályázatot, és kérte a Képviselő-testületet, döntsenek az ingatlan értékesítéséről.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az önkormányzat célja, hogy dolgos, igyekvő, megbízható fiatalok
lakáshoz jutását segítse. Ezeket a tényezőket a döntésnél javasolja figyelembe venni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: egyetért az előzőekkel, ő is a dolgozni akaró és igyekvő
fiatalok lakáshoz jutását támogatja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 73/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, József Attila út 16. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a tulajdonát képező, Kenderes, József Attila út 16. szám alatti ingatlant
értékesíti Pozsonyi József Kenderes, Martinovics út 32. szám alatti lakos
részére.
Az ingatlan vételárát bruttó 1 millió Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi
eljárás lebonyolításával.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
4./ Pozsonyi József Kenderes, Martinovics út 32.
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
Lukács Mihály tájékoztatója
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalt a tulajdonát
képező, 2135/1 helyrajzi számú, volt bánhalmi óvoda épület értékesítéséről. A legutóbbi ülésen
olyan döntés született, hogy a szükséges információk birtokában, a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt
vezetésével történt egyeztetés után fogja újból tárgyalni a napirendet. Lukács Mihály, a Középtiszai
Mezőgazdasági Zrt igazgatója személyes meghallgatást kért a testülettől. Ezt a lehetőséget
biztosította számára, ezért kérte a testületet, hallgassák meg tájékoztatását.
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jelenlévő képviselők száma 4 fő.

LUKÁCS MIHÁLY vezérigazgató: értesült a Képviselő-testület legutóbbi döntéséről, és úgy
gondolta, hogy a részletek tisztázása végett személyesen tájékoztatja a testületet a kialakult
helyzetről. A Zrt 26 embernek ad munkát. Bánhalmán két utcában utat és gázhálózatot biztosít az
ott lakóknak. Mára nagyon szép környezetet alakítottak ki a telephelyen, amely lényeges változás az
előző évekhez képest. Az, hogy milyen munkabéreket tudnak fizetni, mindig a piactól függ, mivel
gazdálkodó szervezetről van szó. A bánhalmi futballcsapatot a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt a
korábbi időszakban igen jelentősen támogatta, többek között gépjármű biztosításával,valamint
pénzeszközzel. Jelenleg más elképzelések vannak a támogatást illetően. Az új szabályozást
követően első körben 1,9 millió Ft-tal, majd 3 millió Ft-tal támogatták a csapatot. Mindig is
elsődleges volt számukra a bánhalmi futballcsapat támogatása, ezért nem érti a bánhalmiak részéről
érzett bizalmatlanságot. Azt tapasztalják, hogy – annak ellenére, hogy célzottan Bánhalmára adták a
pénzt – nem teljes mértékben oda költötték. 2012-ben történt a cégnél a tulajdonos váltás, de azóta
sem kötöttek szerződést a futballpálya használatára, és ezután sem kívánnak kötni, de minden
szerződés nélkül biztosítják a sportpálya és az öltöző használatát a sportkör részére. Úgy látja, hogy
a sportköröknek nagyon régen volt olyan lehetőségük, hogy a cégek, vállalkozások által felajánlott
forrásokat felhasználhatják. Támogatási szándékuk az elkövetkezendő időszakra is megvan, de
szerződést nem kívánnak kötni, mivel nem tudják, hogy a jövőben milyen gazdálkodási környezetbe
kerülnek, mivel a céget is érték olyan csapások, amelyen nagymértékben megnehezítették a
gazdálkodást. Ilyen viszonyok mellett nem lehet aláírni egy hosszú távú szerződést a pálya
használatára. Hangsúlyozta, hogy nem szerepel a terveikben a sportpálya használatának megtiltása.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nem ért egyet a bánhalmi lakosok részéről a cég irányában
jelzett bizalmatlansággal. Azzal a több évtizedes gyakorlattal kell szembenézniük, hogy Bánhalma
mindig a bánhalmi embereké volt, addig, amíg a Középtiszai Rt működött. A tulajdonosváltással az
emberek viszonylagos létbiztonsága megszűnt, amely szinte minden családot érintett. Elfogadja az
igazgató úr által elmondottakat is, mivel a tulajdonosváltással együtt szemléletváltozásra is szükség
van. Az önkormányzat célkitűzése, hogy kölcsönösen segítsék egymást. Az emberek hiányként élik
meg, hogy nincs művelődési házuk, nincs sportpályájuk, amelyet magukénak tudhatnak, nincs
olyan közösségi terük, amit teljes mértékben használhatnak. Ez nagyon fáj a bánhalmiaknak, s ezt
közvetítik képviselőiken keresztül is. Ezért kérnének valami garanciát a sportpálya használatára.
Bízik benne, hogy megnyugtatóan tudják rendezni a felmerült problémát. Szeretné megismerni a
testület tagjainak véleményét is.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: amennyiben megállapodás jön létre, akkor nyilatkozatot kell
adni a cégnek a sportpálya használatára.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: azért is fáj a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt döntése, mert a
sportpályát a bánhalmi szülők a két kezük munkájával építették fel, és most úgy érzik, hogy
kiszorultak minden közösségi helyről. Attól félnek, ha ez így folytatódik, teljesen ellehetetlenül a
település.
LUKÁCS MIHÁLY igazgató: a tulajdonosváltással együtt a magántulajdon fogalma is új elemként
került be, amely az emberektől is más szemléletet kíván. A tulajdonos gyakorolja jogait a
tulajdonán, amennyiben szükség van helyiségre, meg lehet őket keresni ilyen igénnyel. A cég védi
vagyontárgyait, nagy értékű gépeit, mivel több alkalommal történt már lopás.
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: a sportegyesület
számára TAO-ból juttatott pénz felhasználását az MLSZ határozza meg, azt sem az
önkormányzatnak, sem a cégnek nincs hatásköre meghatározni.
LUKÁCS MIHÁLY igazgató: a pénzek felhasználása a sportkör belső ügye, de akkora
hiányosságok nem lehetnek a bánhalmi sportkörnél, amely már a működését veszélyezteti.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az ilyen jellegű kéréseket már most kell jelezni a sportkör
vezetőségének.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megköszönte Lukács Mihály tájékoztatását.
LUKÁCS MIHÁLY igazgató megköszönte a lehetőséget, és azt, hogy elmondhatta véleményét a
testületnek.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív program kiírásra a
pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevők kiválasztásáról
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: elmondta, hogy adminisztrációs jellegű korrekció történt a
pályázatnál, ami miatt az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 74/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelent határozatban szereplő
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pályázati
azonosító
TOP-1.1.1-15

Pályázat elnevezése
Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése
(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.)

A fenti TOP kiírás kapcsán a Képviselő-Testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel.

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
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• Forensys Kft. 4400 Nyíregyháza, Toldi út 60. 5/46
• Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 5000 Szolnok – Arany János utca 20.
Erről értesül:
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4./ Forensys Kft. 4400 Nyíregyháza, Toldi út 60. 5/46
5./ Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – 5000 Szolnok – Arany János utca 20.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 75/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban
szereplő kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatát alkotja meg:
Pályázati
azonosító
TOP-1.1.1-15

Pályázat elnevezése
Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése
(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.)

A fenti TOP kiírás kapcsán a Képviselő-testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel.
Archilak Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.
Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft. 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 169.
Katona Kft. – 5000 Szolnok – Hold utca 31.
Erről értesül:
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Archilak Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2.
4./ Fegyverneki Területfejlesztő központ és Mérnökiroda Kft. 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 169.
5./ Katona Kft. – 5000 Szolnok – Hold utca 31.
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5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása címmel pályázat
benyújtásáról a VP–6-7.4.1-16 pályázatról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat Gazdasági Programja tartalmazza a fenti
fejlesztést, így a most nyíló pályázati lehetőséggel élni kíván.
Kérte a Képviselő-testületet, döntsön a pályázat benyújtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 76/2016. (IV.6..) Kt. számú határozata
A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása címmel pályázat
benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázatra
Kenderes Város Önkormányzata a kiírt pályázati alapra pályázatot kíván benyújtani a
kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása címmel.
A fejlesztés megnevezése: A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú
felújítása. A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 5/1.
Erről:

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető,
Helyben
é r t e s ü l n e k.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 77/2016. (IV. 6.) számú határozata
a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása című pályázat
önerejének biztosításáról a VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázathoz.
A saját erő összegét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja az
alábbiak szerint:
Pályázati támogatás
Saját erő
Összesen:

49.999.5005.555.50055.555.000-

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
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
Előterjesztés”Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program- KEHOP-5.4.1 szám
pályázaton való részvételről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program- KEHOP-5.4.1 számú kiírásra.
A pályázat kapcsolódik az önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez, ezért javasolja a pályázaton
való részvételt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 78/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
”Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program”- KEHOP-5.4.1 számú pályázaton való
részvételről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a”Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program”- KEHOP-5.4.1 számú pályázatot kíván benyújtani.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
7. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A § (2)
bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111 § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az
alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett
formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okirata a
jelenlegi formájában nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért szükséges az alapító okirat
módosítása. Az okirat módosítását, valamint a kormányzati funkciók elnevezésében történt változás
is indokolttá teszi.
A fentiek alapján javasolta, döntsön a testület az alapító okirat határozati javaslatban szerepló
módosításáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 79 /2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratát a jegyzőkönyv mellékletét képező
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519/2016. számú módosító okiratban foglaltak alapján módosítja. A módosító okirat rendelkezéseit
a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetője
5331 Kenderes, Szent István út 33.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
5000 Szolnok, Magyar út 8.
értesülnek.–

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 elektronikus hírközlési hálózat kiépítése
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a UPC Magyarország Kft megkereste az önkormányzatot,
hogy hozzájárulást kérjen ahhoz, hogy a UPC Magyarország Kft Kenderes város területén
elektronikus hírközlés hálózatot építsen ki.
Kérelmüket azzal indokolták, hogy a tervezett beruházás megvalósítása által olyan magas
színvonalú hírközlési hálózat hozzáférhetőségét biztosítják, amely gyakorlati tapasztalataik alapján
nagy mértékben elősegíti a helyi távközlési infrastruktúra fejlődését, ezáltal növelve a település
vonzerejét. Szolgáltatásaik lefedik mind a lakosság, mind a vállalkozások távközlési igényeit.
Magas színvonalú TV, szélessávú internet és az országban egyedülálló mobil szolgáltatást
nyújtanak. A beruházás kivitelezése során a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik, hogy
a település mindennapi életét ne zavarják. A tervezett távközlési hálózat a jelenleg is meglévő
elektromos oszlopsoron kap helyet. A kérelem elfogadása esetén a beruházás kivitelezését a lehető
leggyorsabban végrehajtják. Ennek eredményeként szeretnék, ha már 2016. végéig elkészülne a
távközlési hálózat.
Kérte a Képviselő-testületet, döntsenek a kérelemről.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 80/2016.(IV.6.) Kt. számú határozata
a UPC Magyarország Kft kérelméről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a UPC Magyarország Kft (1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.) Kenderes
város területén elektronikus hírközlési hálózatot építsen ki.
A tervezett távközlési hálózat a jelenleg is meglévő elektromos oszlopsoron
kap helyet.
A hálózat kiépítésével olyan magas színvonalú hírközlési hálózat hozzáférhetősége
valósul meg, amely nagymértékben elősegíti a helyi távközlési infrastruktúra
fejlődését, ezáltal növelve a település vonzerejét.
A telepítéshez szükséges engedélyek beszerzése a UPC Magyarország Kft
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Erről: 1./ UPC Magyarország Kft 1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg.
KOCSMÁR GYULA képviselő: több jelzést kapott, hogy a bánhalmi óvodás gyerekek
beutaztatásának megszüntetését tervezik. Érdeklődött, hogy van-e ilyen jellegű elképzelés?
Bánhalmán április 13-án véradás lesz a volt iskola épületében. Kérte, hogy ezen a napon fűtsék be a
helyiséget. Jelezte, hogy Bánhalmán még mindig sok a kóbor kutya, sok bosszúságot okozva a
lakosságnak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ebben a tanévben nem tervezik, hogy megszüntetik a
gyermekek utaztatását. A jövő tanévet illetően, meg fogják vizsgálni a lehetőségeket, hogy milyen
formában tudják biztosítani az utazást.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 40 perckor
bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016,. április 6-án 15 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.
április 6-i ülése napirendjének elfogadásáról

71/2016.

1./ Dr Barta Zsuzsanna BT-vel megkötött háziorvosi alapellátási
szerződés felmondásához történő hozzájárulásról

72/2016.

2./Az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, József Attila út
16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

73/2016.

3./ Lukács Mihály tájékoztatója

---

4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív
program kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására
ajánlattevők kiválasztásáról

74/2016.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív
program kiírásra a tervezői feladatok
ellátására ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról

75/2016.

5./ A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása címmel pályázat benyújtásáról a VP-6-7-4.1.-16
számú pályázatra

76/2016.

A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai
célú felújítása című pályázat önerejének biztosításáról a
VP-6-7.4.1.1-16 számú pályázathoz

77/2016.

6./ „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program”
- KEHOP-5.4.1 számú pályázaton való részvételről

78/2016.

7./ A Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratának
módosításáról

79/2016.

8./ A UPC Magyarország Kft kérelméről

80/2016.

