Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. szeptember 20án 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, dr Bencze Miklós képviselők,
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá:Orosz Mihály aljegyző, Farkas Istvánné meghívott, Csehné Köteles Rozália
belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetője, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Mikola Istvánné, a
Városi Könyvtár vezetője, Dr Ila Erzsébet meghívott, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 4 fő van jelen, egy fő későbbre jelezte érkezését, két fő bejelentéssel van távol.
Az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 153/2016.(IX.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat 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.
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 Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének első félévi
végrehajtásáról
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VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:úgy gondolja, hogy a költségvetés második félévi teljesítését
nagyban befolyásolja majd, hogy a Magyar Államkincstár felé fennálló visszafizetési
kötelezettségünket, - amely a Kenderesi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
létrehozása kapcsán keletkezett, - milyen formában tudjuk teljesíteni. Az összegre, amely 7 314
706,-Ft + kamat,- rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat. Bízik
benne, hogy a pályázat sikeresen fog szerepelni, ellenkező esetben nagyon nehéz lesz a költségvetés
teljesítése.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy az
év folyamán az önkormányzat gazdálkodása szigorú és takarékos volt. A Kenderesi Gondozási
Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat év elejei vizsgálatakor látták, hogy a házi
segítségnyújtás miatt visszafizetési kötelezettségük lesz. A tavalyi év végén jelentek meg azok a
jogszabályok, amely alapján felül kellett vizsgálni az összes ellátottat, egy teljesen új vizsgálati
módszerrel. A házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott létszámot jelentősen csökkenteni
kellett, az ellátottak számának csökkenése miatt. Az intézménynél keletkezett problémáról a város
vezetésével több alkalommal tárgyaltak.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 4 fő
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 154/2016. (IX. 20) Kt. számú határozata
a 2/2016. (II. 16.) számú költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szerint elfogadja:
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása:

döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak

29 107 003,- Ft

52%

Felhalmozási célú támogatások:

23 603 715,-Ft

100%

Közhatalmi bevételek:

47 971 556,-Ft

51%

115 538 059,-Ft

48%

2 034 478,-Ft

75%

418 254 811,-Ft

48%

172 189 347,-Ft

44%

Munkaadókat terhelőjárulék:

41 764 614,-Ft

41%

Dologi kiadások:

98 099 290,-Ft

41%

3 485 700,-Ft

7%

Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Bevételek összesen:
Kiadások
Személyi juttatások:

Ellátottak pénzbeli juttatása:
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Felújítások:
Egyéb felhalmozási célú kiadások:
Kiadások összesen:

27 211 357,-Ft

59%

2 835 972,-Ft

20%

550 000,-Ft

92%

384 949 266,-Ft

42%

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. A Magyar Államkincstár felé visszafizetési
kötelezettsége 7 314 706,-Ft + kamat, ezen összeg szerepel a benyújtott rendkívüli önkormányzati
támogatási igényünkben melyről még nem született döntés.
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.
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 települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat
beadásáról, a szükséges önerő biztosításáról
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a
2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A
pályázathoz szükséges önerőt és a szállítási költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja. A határozati javaslatban foglaltak szerint a pályázat önereje 444.500 Ft, a szállítási
költség 1.333.500 Ft, összesen bruttó 1.778.000 Ft, amelyből 350 m3 lágy lombos tűzifát tudnak a
rászorulóknak biztosítani. A tűzifa térítésmentesen kerül kiosztásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 155/2016.(IX.20.) Kt. számú határozata
A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat beadásáról, a
szükséges önerő biztosításáról

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött , hogy beadja
pályázatát a szociális tűzifa beszerzésére. A pályázat önerejét 444.500,-Ft, szállítási
költségét 1.333.500,-Ft összesen bruttó 1.778.000,-FT erejéig a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja.
A tűzifa térítésmentesen kerül kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra rendszeresített
nyomtatványon beadott igények elbírálása után. A kiosztásra 2017. február 15.-ig kerül sor..
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2./ Igazgatási csoport Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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 Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő büfé épület területére vonatkozó bérlő
változásról és térképi, valamint tulajdoni „A” lapon való feltüntetéséről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető
főtanácsosa.
FODOR IMRE vezető főtanácsos: a Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő lángos büfé épületet
megvásárolta az OLAJÁG PETROL BT (Kenderes, Petőfi út 73/a, képviselője: Juhász Attila). Az
új tulajdonos kérte a területre vonatkozó bérleti szerződés részükre történő megkötését, változatlan
feltételek mellett, az épület által elfoglalt 72,45 m2 területre.
Az épület új tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a már ott álló épületet a
földhivatalnál a tulajdoni lapon, mint „büfé” feltüntethesse, mivel az a vállalkozásához szükséges.
A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szól törvény 107 §-a lehetővé
teszi, hogy a Képviselő-testület ellenérték fejében vagyonértékű jogot (bérleti jogot) adjon az új
tulajdonosnak. Ennek értékére vagyonértékű jog keletkeztetéséhez bérlet állapítható meg. Az
előterjesztésben foglaltak szerint évi 100 ezer Ft megállapítását javasolják, 5 éves időtartamra, mely
a lejárta előtt a mindenkori tulajdonos részére meghosszabbítható. A tulajdoni lapra és térképre való
felvezetés hozzájárulás díja 5 éves időtartamra 500 ezer Ft. A terület további bérleti díja a
mindenkori közterület használati rendeletben meghatározottak szerint fizetendő.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 156/2016. (IX . 20.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Petőfi út 61/A. szám alatt lévő büfé épület területére vonatkozó bérlő
változásról és térkép, valamint tulajdoni „A” lapon való feltüntetéséről
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő- testülete – mint a Kenderes 1081. hrsz.-ú
terület tulajdonosa - a Kenderes, Petőfi út 61/A. szám alatt lévő Büfé épület által
elfoglalt 72,45 m2 területről bérleti szerződést köt 2016.augusztus 01. naptól az
épület új tulajdonosaival OLAJÁG PETROL BT. (5331 Kenderes, Petőfi út. 73/A.,
(képviselője: Juhász Attila 5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. út 5/1.), továbbá hozzájárul
bérleti jog bejegyzéséhez 5 éves időtartamra, mely 500.000,- Ft összegben fizetendő
meg a Kenderes Városi Önkormányzat részére a szerződés aláírásakor.
A szerződéskötéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert
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1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ OLAJÁG PETROL BT. 5331 Kenderes, Petőfi út. 73/A
4./ Irattár
é r t e s ü l.
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 Kenderes közigazgatási területén, Bánhalma településen, az önkormányzat
tulajdonát képező optikai távközlő kábelépítés céljára történő igénybevételhez a tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról
A napirend tárgyalása közben, 14 óra 20 perckor Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő
megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre vezető főtanácsos.
FODOR IMRE vezető főtanácsos:a NOVI-COM Kft (Érd, Berzsenyi D. út 17.) székhelyű
vállalkozás szélessávú optikai hálózatot (internet, kábel, tv szolgáltatáshoz) kíván építeni a meglévő
elektromos oszlopsoron légvezetékes kivitelben Bánhalmán. A cég írásban kérte az
önkormányzattól a tulajdonát képező területekre kábel építés céljára történő igénybevételhez a
tulajdonosi hozzájárulást. A megépülő optikai távközlő rendszer Bánhalma internet és kábel tv
magas színvonalú ellátását teszi lehetővé.
Hozzászólások
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:érdeklődött, hogy Bánhalmán minden utcát érinteni fog a
kábelépítés? Támogatja az építést, véleménye szerint a lakosság is nagyon fog örülni ennek a
lehetőségnek.
A feltett kérdésre Fodor Imre válaszolt.
FODOR IMRE vezető főtanácsos: igen minden utcát és minden ingatlant érinteni fog Bánhalmán.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
a

Kenderes Város Önkormányzatának 157/2016. (IX . 20.) Kt. számú határozata
Kenderes
közigazgatási
területén
Bánhalma
településen
önkormányzat
tulajdonát képező területek optikai távközlő kábelépítés céljára történő igénybevételhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NOVI-COM Kft. 2036 Érd,
Berzsenyi D. út 17. székhelyű vállalkozás részére, a Kenderes közigazgatási területén
Bánhalma településen az önkormányzat tulajdonát képező területekre, optikai távközlő
rendszer kábelépítés céljára történő igénybevételhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja.
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2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben
3./Irattár
értesülnek.
5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l ás a

Egyebek
a.)
Előterjesztés elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a kenderesi 794/1 hrsz.-ú (természetben 5331 Kenderes,
Martinovics út 69. szám ) alatti belterületi ingatlan vonatkozásában bejegyzett elidegenítési tilalom
(jogosult: Kenderes Nagyközségi Tanács VB Szakigazgatási Szerve) törlését kérték az ingatlan
tulajdonosai, Dr Horváth Lajos ügyvéd meghatalmazott útján. Javasolta az elidegenítési tilalom
bejegyzéséhez történő hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 158/2016.(IX. 20.) Kt. számú határozata
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a kenderesi 794/1. hrsz.-ú,
Kenderes, Martinovics út 69. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a kenderesi 794/1. hrsz.-ú, Kenderes, Martinovics út 69. szám alatti
belterületi ingatlanra vonatkozóan a Nagyközségi Tanács VB Szakigazgatási
Szerve javára bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.
Erről: 1./ Dr Horváth Lajos ügyvéd útján Magyar Lászlóné, Kovács Jánosné eladók,
Őzse Jánosné vevő 5340 Kunhegyes, Zádor út 2.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
b.)
Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról 2017. évre
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismét lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 2017. évre. A maga részéről javasolja,
hogy a jövő évre is csatlakozzon az önkormányzat ehhez a pályázathoz, támogatva azokat a
továbbtanuló fiatalokat, akik szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek.
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét a csatlakozásáról.
Kérdés, vélemény nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 159/2016.(IX.20.) Kt. számú határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról 2017. évre, valamint az ösztöndíj pályázat kiírásáról és elbírálásának
szempontjairól
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló, egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe
jelentkezni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2017. évre.
Kenderes Város Önkormányzata a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak
szerint dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2017. évi kiírásáról és elbírálásának szempontjairól.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal
végzi.
Erről: 1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418
2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportja, Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP.1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati
kiírásra
OROSZ MIHÁLY aljegyző:a 257/2016-os Kormányrendelet augusztus hónapban jelent meg, amely
az önkormányzati ASP rendszerről szól. Egy új központi informatikai hálózat épül ki az
önkormányzatok részére. A Kormányrendelet meghatározta, hogy mely településen mikor kell
bevezetni. Az 5 ezer fő alatti települések esetében ez az időpont 2017. január 1. Ennek kiépítésére
egy pályázati kiírásra került sor,amely 100 %-os támogatottságú. Az új rendszer a hivatal egész
működését fogja érinteni.
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 160/2016.(IX.20.) Kt. számú határozata
pályázat benyújtásáról a „ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
pályázati kiírásra
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
a „ Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
pályázati kiírásra.
A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésére felhatalmazást ad.
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.
d.)
Előterjesztés Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
Szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre vezető főtanácsos.
FODOR IMRE vezető főtanácsos: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte Kenderes
Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. Törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési
terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A Gördülő Fejlesztési terv
készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek
megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztak elő. Az előre
tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló
beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állították össze a fontossági sorrend figyelembe
vételével.
A tervet az elfogadás követően a Magyar Energiahivatal felé be kell nyújtani.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 161/2016.(IX. 20.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kenderes Város
Víziközműveinek 2017-2031-as évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály,
Helyben,
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben
4./ Irattár
é r t e s ü ln e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:tájékoztatásul elmondta, hogy az elmúlt héten személyesen
tárgyalt a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt vezetőjével a cég tulajdonában lévő út területek
megvásárlásáról, melyek a lakóingatlanok közműveinek üzemeltetéséhez és a későbbi
fejlesztésekhez lennének szükségesek. Több kérdésben megegyeztek, de nem sikerült minden
részletre kiterjedő megállapodást kötniük. A Dékány József utat, valamint a Bán Tibor út
bekötőútját tudják biztosítani csereingatlan fejében az önkormányzat részére. Semmi szándéka
nincs arra, hogy lezárja a Bán Tibor út végét, amelyre jogilag sincs lehetősége. Az ottani lakosok
változatlanul használhatják az ingatlanuk előtti területet.
A tárgyalás után megtekintette a kastélyt, és a környezetét. Csodálatosan felújított épületet, és
igényes, nagy értéket képviselő berendezéseket látott. A park ápolt, gondozott, igényesen
kialakított. Összességében úgy gondolja, hogy eredményes volt a tárgyalásuk.
A Képviselő-testület a későbbiekben fog dönteni az ingatlanok adás-vételéről.
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy van-e lehetőség a Képviselő-testület tagjainak
személyesen megtekinteni az épületeket?
KOCSMÁR GYULA képviselő: lehetősége van megmutatni az épületeket és a környezetet,
előzetes időpont egyeztetés után.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja tovább
munkáját a testület.
Mivel más napirendi pont nem volt, a nyílt ülést 14 óra 60 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-án 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. -

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember
20-i ülése napirendjének elfogadásáról
153/2016.
1./ A 2/2016.(II.16.) számú költségvetési rendelet első félévi
teljesítéséről

154/2016.

2./ A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére
kiírt pályázat badásáról, a szükséges önerő biztosításáról

155/2016.

3./ A Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő büfé épület területére
vonatkozó bérlő változásról és térkép, valamint tulajdoni
„A” lapon való feltüntetéséről

156/2016.

4./ A Kenderes közigazgatási területén Bánhalma településen
önkormányzat tulajdonát képező területek optikai távközlő kábelépítés
céljára történő igénybevételhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 157/2016.
5./
a.) Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez
a kenderesi 794/1. hrsz-ú, Kenderes, Martinovics út 69. szám
alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan

158/2016.

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz való csatlakozásról 2017. évre, valamint az ösztöndíj
pályázat kiírásáról és elbírálásának szempontjairól

159/2016.

c.) Pályázat benyújtásáról a „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati kiírásra

160/2016.

d.) Kenderes Város Víziközművinek Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadásáról

161/2016.

