
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Fehérné Szendrei Ibolya meghívott, Orosz Mihály aljegyző, 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 meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalásán túl, 4. napirendi pontként az 
önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt iskolaépület bérbeadásáról szóló 64/2016.(III.24.) 
Kt. számú határozat felülvizsgálatának megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 1/2017.(I.24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
 Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát.  
 
 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  VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű infrastruktúráinak és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása, önrész biztosítása. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Hosszúháti út az önkormányzat tulajdonában van, amely 
nagyon elhasználódott, kátyús, felújításra szorul. Most lehetőség van pályázat benyújtására a 
felújításhoz, valamint a szükséges erő és munkagépek beszerzéséhez.  
A pályázat megjelenése után tárgyalt az érintett gazdákkal és mezőgazdasági szervezetekkel. Az 
egyeztetésen a gazdák pozitívan álltak a kérdéshez, és nyilatkoztak arról, hogy nem zárkóznak el az 
anyagi támogatástól sem. A pályázati összegbe kátyúzás, padkarendezés,,földárok profilozás, 
pályaszerkezet cseréje szerepel. Javasolta a pályázat benyújtását. 
 

BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy mennyi a pályázat teljes összege? 
 

OROSZ MIHÁLY aljegyző: a pályázat teljes összege 110 millió Ft. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy milyen munkagépeket kívánnak megvásárolni a 
pályázat keretében.? 
 

OROSZ MIHÁLY aljegyző: függesztett grédert szeretnének vásárolni, ami erőgép után köthető, 
amellyel többféle munka is végezhető. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának  2/2017. (I. 24.)  Kt. számú határozat 
VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű infrastruktúráinak és alapvető  
szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése  
elnevezésű pályázat benyújtása, önrész biztosítása. 
             

 Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki 
kismértékű infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázatra a kenderesi (Hosszúháti út) 
0232, 0244 ,0430, 00542 hrsz-ú  külterületi szilárd burkolatú út   felújítására (padka rendezése, 
földárok profilozása, kátyúzása, teherbírási elégtelenség miatt tönkrement pályaszerkezet 
cseréje és stabilizált).  

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 9.847.266,- Ft önrészt 
költségvetése terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Erről:   1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./  Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

                        3./  Irattár          
 
                  é r t e s ü l n e k. 
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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 VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű infrastruktúráinak és  
 alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
 utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
 beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása, önrész biztosítása. 

             
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Hosszúháti út felújításához szükséges erő-és munkagépek 
beszerzését tervezik, amelyhez szintén pályázati lehetőséget szeretnének kihasználni. A pályázat 
bruttó költsége 10.800.080 Ft. A pályázati önerő 10 %, amely bruttó 1.080.008 Ft, mely önrészt az 
önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
Javasolta a pályázat benyújtását, továbbá a pályázat kapcsán az érintett gazdákkal megkötendő 
konzorciumi megállapodás megkötésének jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
     Kenderes Város Önkormányzatának  3/2017. (I. 24.)  Kt. számú határozata 
     VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű infrastruktúráinak és  
     alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése,  
     önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
     erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása, önrész biztosítása. 
             
      Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki   
 kismértékű infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi 
 közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
 szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázatra függesztett gréder 
 beszerzésére Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 1.080.008,- Ft 
 önrészt költségvetése terhére biztosítja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a konzorciumi 
 megállapodás megkötésére, a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

 
Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./  Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

                       3./  Irattár          
 
                 é r t e s ü l n e k. 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 4/2017.(I.24.) Kt. számú határozata 
     VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű infrastruktúráinak és alapvető  
             szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  
             kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
             elnevezésű pályázat benyújtása kapcsán konzorciumi megállapodás megkötésére 
             felhatalmazás 
 
              Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú  
              vidéki  kismértékű infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. 
              Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,állapotjavításához, 
              karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázatra  
              a kenderesi (Hosszúháti út) 0232, 0244 ,0430, 00542 hrsz-ú  külterületi szilárd  
              burkolatú út felújítására (padka rendezése, földárok profilozása, kátyúzása,  
              teherbírási elégtelenség miatt tönkrement pályaszerkezet cseréje és stabilizált).  
              A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges, az érintett gazdákkal 
               megkötendő konzorciumi megállapodás megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2. / Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, 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 Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról 

 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. 

 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  5/2017.(I. 24) Kt. számú  h a t á r o z a t a 
Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  71. § (4) bekezdés d) pontja alapján  
Pádár Lászlóné polgármester illetményét 2017. január  
1-től havi bruttó 548.400,- Ft-ban állapítja meg. 

 
  Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 

     Osztály, Helyben 
   3./ Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, 
        Szolnok, Liget út 6. 
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   4./ Irattár 
 
                                       é r t e s ü l n e k . – 
 

 
b.) 
Előterjesztés Pádár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában 
javasol elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 Kenderes Város Önkormányzatának 6/2017.(I. 24.) Kt. számú   h a t á r o z a t a 
Pádár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  71. § (6) bekezdése alapján  
Pádár Lászlóné polgármester részére 2017. január  
1-től illetménye 15 %-ának megfelelő havi bruttó  
82.260,- Ft költségtérítést állapít meg. 
 

  Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  

     Osztály, Helyben 
   3./ Irattár 
 
   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 az önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt iskolaépület (5349 
Bánhalma, Akácos út 66.) bérbeadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 64/2016.(III.24.) Kt. számú határozatával 
döntött a bánhalmi volt iskolaépület alkalmankénti árusításra történő bérbeadásának összegéről, 
amely 4 ezer Ft/óra. Javasolja a bérbeadás összegének felülvizsgálatát, amelyet változatlan 
összegben javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 7/2017.(I.24.)Kt. számú határozata 
Az önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt iskolaépület (5349 Bánhalma, 
Akácos út 66.) bérbeadásáról szóló 64/2016.(III.24.) Kt. számú határozat felülvizsgálatáról 
 
                        Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta 
                        az önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt iskolaépület  
                        (5349 Bánhalma, Akácos út 66.) bérbeadásáról szóló 64/2016.(III.24.) 
                         Kt. számú határozatát. 
                         A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a bérbeadás díját változatlanul 
                         4 ezer Ft/óra összegben határozza meg. 
 
                         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                    2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                                         Helyben 
 
                                         é r t e s ü l. 
           
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a középiskolában március 4-én 
rendezik meg a hagyományos Kastélybált, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 
30 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 2017. január 24-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó  
 
 

Napirend:           Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      1/2017. 
 
1./VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű  
    infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. 
   Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
   kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
  erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása,  
  önrész biztosítása                                                                                        2/2017. 
 
2./VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű  
    infrastruktúráinak és  alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.  
   Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  
   kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
   erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása,  
   önrész biztosítása.                                                                                     3/2017. 
             
 
  VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 számú vidéki térségek kismértékű  
   infrastruktúráinak és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. 
   Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  
   kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
   erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat benyújtása 
   kapcsán konzorciumi megállapodás megkötésére felhatalmazás              4/2017. 
 
 3./ Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról              5/2017. 
 
      Pádár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról        6/2017. 
 
4./ Az önkormányzat tulajdonát képező, bánhalmi volt 
     iskolaépület (5349 Bánhalma, Akácos út 66.) bérbeadásáról 
     szóló 64/2016.(III.24.) Kt. számú határozat felülvizsgálatáról  7/2017.        
 


