
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, 
Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását, az alábbi 
kiegészítésekkel: 
 
3. napirendi pontként: javasolta megtárgyalni az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló 
21/2017.(III.22.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, 4. napirendi 
pontként az EFOP-1.8.7-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése 
érdekében konstrukcióra történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, 5. napirendi pontként  
az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló előterjesztést, 
6.napirendi pontként pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt „Testvér-települési 
programok és együttműködések” fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának  29/2017.(III. 30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-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. 
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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 2017. évi Járási Start munka mintaprogram – Kenderes, elnevezésű, 
a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, a közösségi értékhatár alatti, összefoglaló tájékoztató 
közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásáról,  
a beszerzés felvételéről a közbeszerzési tervbe, az eljárás megindításáról, fedezet biztosításról 
(forrásmegjelölés), valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról, a közbeszerzési 
 eljárási dokumentumok elfogadásáról, valamint a bevonni kívánt gazdasági  
szereplők kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző. 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a kiküldött előterjesztés az új közbeszerzési törvényben 
meghatározottak szerint tartalmazza a közbeszerzési eljárás dokumentációját. A közbeszerzési 
eljárás keretén belül közel 20 millió Ft értékű közbeszerzés fog megvalósulni a Start munka 
programban. A határozati javaslat tartalmazza a beszerzés becsült értékének meghatározását, a 
Közbeszerzési Terv módosítását, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározását, a fedezet 
biztosítást, a bírálóbizottság tagjainak megválasztását, a közbeszerzési eljárási dokumentumok 
elfogadását, valamint a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztását, amelyek kötelező elemei  
a döntésnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a belvíz programnál hiányolja az átereszek cseréjét, amely sok 
helyen hiányzik, vagy megrongálódott. Az elmúlt években sem volt lehetőség ezek cseréjére, vagy 
pótlására, ezért ezek beépítését mindenképpen javasolja. 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a Start programon belül nincs lehetőség nagy értékű beszerzésekre, 
ezért nem tartalmazza ez a program az átereszek cseréjét. A beadott TOP pályázat sikeres 
szereplése esetén a belvizes problémák megoldódnak, amely tartalmazza az átereszek cseréjét is. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Start munkaprogramban nagyobb volumenű beruházást nem 
tudnak megvalósítani, esetleg csak egyedi kérelem benyújtásával. A belvizes pályázat fog 
lehetőséget biztosítani az átereszek cseréjére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 30/2017.(III.30.) Kt. számú határozata 
2017. évi Járási Start munka mintaprogram – Kenderes, elnevezésű, a Kbt. 113. § (1) bekezdés 
szerinti, a közösségi értékhatár alatti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt 
közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásáról, a beszerzés felvételéről a közbeszerzési 
tervbe, az eljárás megindításáról, fedezet biztosításról (forrásmegjelölés), valamint a bírálóbizottság 
tagjainak kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról, valamint a bevonni 
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka 
mezőgazdasági programnak a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 
és a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
  
A tárgyra vonatkozó indikatív ajánlatok, valamint a benyújtott pályázat alapján az alábbiak szerint 
határozható meg: 

1. ajánlati rész: Mezőgazdasági program vetőmagok 
2. ajánlati rész: Mezőgazdasági program üzemanyag, kenőanyag 
3. ajánlati rész: Mezőgazdasági program kis értékű tárgyi eszközök 
4. ajánlati rész: Közút program útépítési anyagok 
5. ajánlati rész: Közút program üzemanyag 
6. ajánlati rész: Közút program nagy értékű tárgyi eszközök 
7. ajánlati rész: Helyi sajátosságok program útépítési anyagok 
8. ajánlati rész: Helyi sajátosságok program kis értékű tárgyi eszközök 
9. ajánlati rész: Helyi sajátosságok program tárgyi eszközök 
10. ajánlati rész: Földút program üzemanyag 
11. ajánlati rész: Földút program építési anyag 
12. ajánlati rész: Földút program kis értékű tárgyi eszköz 
13. ajánlati rész: Belvíz program üzemanyag 
14. ajánlati rész: Belvíz program építési anyagok 
15. ajánlati rész: Belvíz program kis értékű tárgyi eszközök 
16. ajánlati rész: Illegális hulladék program üzemanyag 
17. ajánlati rész: Illegális hulladék program kis értékű tárgyi eszközök 
18. ajánlati rész: Hagyományos közfoglalkoztatás üzemanyag 
19. ajánlati rész: Hagyományos közfoglalkoztatás útépítési anyag 
20. ajánlati rész: Hagyományos közfoglalkoztatás kis értékű tárgyi eszközök 
    Mindösszesen: 19.929.050- Ft. 

  
Fentiek alapján ennyi a beszerzés becsült értéke, mely alapján a fenti eljárástípus 
lefolytatása indokolt, tekintettel a közbeszerzési értékhatárokra. 
      

 
1.2. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 

A képviselő-testület az eljárást felveszi a közbeszerzési tervbe a fenti becsült költséggel.  
 
1. 3. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, 
hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

 
1.4. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
Számításaink szerint a vonatkozó forrás: 19.929.050-Ft.  
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1.5. Bírálóbizottság tagjainak megválasztása  

 
A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, Orosz Mihály 
aljegyzőt, valamint Bakos Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.  
 

 

1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja (Ajánlattételi felhívás, 
ajánlattételi dokumentáció, szerződés tervezet, műszaki dokumentáció) 
 

1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 
 

 Tisza Consult Bt. 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u 191. 1. em. 4. 
 Odisys Bt. 6000 Kecskemét Halasi út 29. 
 Nagybánhalmai Mg. Kft. 5349 Bánhalma, Kakat út 15/1. 
 Célbeton Kft 5331. Kenderes, Vasút út 5. 

            
 
          Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó  
 

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 tulajdonosi hozzájárulás biztosításáról az Egri Főegyházmegye részére 
EFOP-4. 1.4-16 azonosító számú, Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázat benyújtásához 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az Egri Főegyházmegye tájékoztatása szerint a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes óvoda-Bölcsőde fenntartójaként vizsgálja 
annak lehetőségét, hogy az egyházi köznevelési intézményfenntartók részére kiírt „Köznevelési 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.4-16 azonosító számú pályázati 
lehetőségen az iskola fejlesztésére és korszerűsítésére adjon be pályázatot, a projekt felhívásában 
közzétett fejlesztési céloknak megfelelően. (tornaszoba, vizesblokk, osztálytermek felújítása, 
szaktantermek, közösségi tér kialakítása, nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, sportudvar 
kialakítása.)A pályázatot a II. számú iskolaépületre szeretnék beadni. Kenderes Város 
Önkormányzatától, mint tulajdonostól előzetes elvi hozzájárulást kérnek, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges pályázatírói és tervezői feladatokra vonatkozó szerződéseket az Egri 
Főegyházmegye pályázóként, az iskola fenntartójaként megköthesse. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 312017.(III.30.) Kt. számú határozata 
támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
 az Egri Főegyházmegye, mint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 
           Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde fenntartója az egyházi köznevelési 
            intézményfenntartók részére kiírt „Köznevelési intézmények infrastrukturális  
            fejlesztése” című EFOP-4.1.4-16 azonosító számú pályázatot az iskola fejlesztésére 
 és korszerűsítésére nyújtsa be, a projekt felhívásában közzétett 
 fejlesztési céloknak megfelelően (tornaszoba, vizesblokkok- osztálytermek 
 felújítása, szaktantermek, közösségi tér kialakítása, nyílászárók cseréje, 
 homlokzat hőszigetelése, sportudvar kialakítása.) 
 
 Erről: 1./ Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi út 1. 
                      2./ Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és 
                           Egységes Óvoda-Bölcsőde igazgatója, 5331. Kenderes, 
                           Szent István út 36. 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 
 
Az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló 21/2017.(III.22.) Kt. számú 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 21/2017.(III.22.) Kt. számú határozatában 
döntött a pályázat benyújtásáról. A döntés meghozatala után olyan információkhoz jutottak, 
amelyből látszik, hogy nem tudják teljesíteni a konzorciumi tagokkal szembeni követelményeket. 
Egy-egy rendezvényre több száz fős részvételt kérnek, amelyet – a lakosság lélekszámából 
adódósan sem – tudnak teljesíteni. 
A fentiek miatt javasolta a Képviselő-testület 21/2017.(III.22.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
helyezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 32/2017.(III.30.) Kt. számú határozata 
Az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló 21/2017.(III.22.) Kt. számú határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az  EFOP-1.5.3-16  
           „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett  
            térségek” konstrukcióra történő pályázat beadásáról szóló határozatát hatályon kívül 



            helyezi. 
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 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Konzorciumvezető Kisújszállás Város Önkormányzata  
                           
                            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 az EFOP-1.8.7.-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség 
megelőzése érdekében konstrukcióra történő pályázat beadásáról 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a lakosság 
egészségkultúrájának fejlesztésére, hatékony, a célcsoportokhoz igazított 
egészségkommunikációval az egészségtudatosság növelésére, szemléletformáló és prevenciós 
programok megvalósítására. A felhívás címe: „Célzott prevenciós programok a 
szenvedélybetegségek megelőzése érdekében”. A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.7-16 
A felhívás azon állami, nem állami és egyház fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen 
bejegyzett, az 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 39/J §-a, 39/L §-a, valamint 84 §-a szerinti szociális 
alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók (intézmények) vagy azok fenntartóik számára a 
szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjaik megvalósítására 
került kiírásra. 
 
Kérte a Képviselő-testületet, döntsön a pályázat benyújtásáról. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 33/2017.(III.30.) Kt. számú határozata 
az EFOP-1.8.7.-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése  
érdekében konstrukcióra történő pályázat beadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az EFOP-1.8.7.-16 célzott 
prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében pályázat benyújtásával. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 

Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
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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 
Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról 
 
BODOR TAMÁS képviselő:a Művelődési Ház felújítására 65 millió Ft-os pályázat van beadva 
nyílászáró cserére, külső homlokzat felújításra, szigetelésre, festésre, tetőszigetelésre. Ezzel 
összhangban szeretnének most pályázni az épület alsó szintjének felújítására. az EFOP-4.1.7-16 
kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” címmel kiírt pályázatra. A projektre 5 millió Ft -120 millió Ft közötti, 
vissza nem térítendő támogatás pályázható. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  34/2017.(III.30.) Kt. számú határozat 
EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az EFOP-4.1.7-16 A közösségi 
művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat 
benyújtásával. 
 
Végrehajtásért felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül: 

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

 
 
 
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 a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és 
együttműködések” fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról  
 
BODOR TAMÁS képviselő: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt kiírására, testvér-települési 
programok megvalósítására, 2,5 millió Ft-os pályázatot szeretne az önkormányzat benyújtani. A 
pályázat keretében a Vadgesztenyefesztivál rendezvényeire szeretnék a testvérvárosi delegációkat 
meghívni, ezzel is erősítve a települések együttműködését. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Város Önkormányzatának 35/2017.(III.30.)Kt. számú határozata 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” 
fejlesztései konstrukcióra történő pályázat beadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Bethlen Gábor 
 Alapkezelő Zrt által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” című  
 kiírásra pályázat benyújtásával. A Képviselő-testület a pályázati kiírásra  
           2.500.000 Ft támogatás elnyerésére nyújt be pályázatot. 
 
 Végrehajtásért felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidő:                      folyamatos 
 
           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 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatásul elmondta, hogy a mai napon a Területfejlesztési 
Ügynökség munkatársaival olyan pályázati lehetőségekről tárgyalt, amely a telep 
alapinfrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozik. A pályázat keretében 200 millió Ft-os támogatási 
összegre lehet pályázni. Bízik benne, hogy be tudják adni a pályázatot. A folyamatban lévő, már 
beadott pályázatokról nincs pontos információja. A tegnapi napon tárgyalt az EMMI-ben dr 
Lengyel Györgyi államtitkár asszonnyal szociális otthon, valamint bölcsőde létesítése ügyében. A 
beszélgetés kapcsán államtitkár asszony javasolta, hogy a tervezett szociális otthon férőhelyszámát 
növeljék meg, mivel alacsony férőhely szám esetén a működtetés rentábilis. Tetőtér beépítéssel 
megoldható 70 férőhelyes szociális otthon létesítése. Ehhez az építési tervet módosítani kell. 
Jelenleg nincs sem hazai, sem uniós pályázat kiírva ilyen célra, de próbálnak segíteni abban, hogy 
egyéb forrásból sikerüljön a szükséges pénzösszeget biztosítani. Bölcsőde építésre van hazai és 
uniós forrás is biztosítva. Új bölcsőde építését tervezik, a lebontott, régi óvoda helyén. 
 
Kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: jelezte, hogy nagyon sok a lakossági panasz az ivóvíz minőségére.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a szolgáltató néhány nap türelmet kér, tudnak a problémáról. 
Jelenleg karbantartási munkákat végeznek,amely miatt időnként szinte ihatatlan a víz. A szolgáltató 
tájékoztatása szerint a víz az egészségre nem káros. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: csatlakozik az előző hozzászóláshoz. Valóban sok ember 
panaszkodik a víz minőségére. Időnként még főzésre sem alkalmas. Többen panaszkodnak 
egészségügyi problémákra is. Sajnos sok a szegény ember és a kisnyugdíjas, akiknek nehézséget 
okoz ásványvizet vásárolni. Sajnálatos, hogy 500 millió Ft-os beruházásról van szó, a víz minősége 
pedig romlik. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: ugyanezt a problémát szerette volna jelezni, ugyanakkor megjegyezte, 
hogy erről a lakosságot is tájékoztatni kellett volna. Többen jelezték, hogy kutyafalka jár a 
városban, amely félelmet kelt az emberekben. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: többször kérték a TRV Zrt-t, hogy ilyen esetekben a 
lakosságot időben tájékoztassák. Személyesen kérte, hogy a vízminta eredményét havonta küldjék 
meg  az önkormányzatnak, de eddig ez nem valósult meg. 
Tudnak a kóbor kutyákról, a szükséges intézkedéseket megteszik. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: kb. egy hónap múlva kezdődik a településen az E-ON 
vezetékek körüli gallyazás. Személyesen kérték a munkálatokat végző cég képviselőjétől, hogy 
próbálják kíméletesen végezni a munkát. Erről a lakosságot is tájékoztatni fogják. Május hónapban 
kerül sor a településen a tüdőszűrésre. A pontos időpont a helyi újságban megjelenik.  
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester érdeklődött, hogy mikor lesz lombtalanítás? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: minden évben sor kerül a lombtalanításra az őszi hónapokban. 
Amennyiben év közben keletkezik ilyen hulladék, azt a Városgazdálkodás intézménynél kell 
jelezni, amelyet térítés ellenében elszállítanak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 
33 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. március 30-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. .- 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      29/2017. 
 
1./2017. évi Járási Start munka mintaprogram – Kenderes, elnevezésű,     30/2017. 
    a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, a közösségi értékhatár alatti,  
    összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési  
    eljárás becsült értékének meghatározásáról, a beszerzés felvételéről 
    a közbeszerzési tervbe, az eljárás megindításáról, fedezet biztosításról 
    (forrásmegjelölés), valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról, 
    a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról, valamint  
    a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról Kenderes Város  
    közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági programnak a Kbt. 113. § (1)  
    bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról és a bírálóbizottság  
    tagjainak kiválasztásáról. 
 
2./ Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához    31/2017. 
 
3./  EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
     szemléletben – kedvezményezett térségek” konstrukcióra történő 
     pályázat beadásáról szóló 21/2017.(III.22.) Kt. számú határozat  
     hatályon kívül helyezéséről      32/2017. 
 
4./ EFOP-1.8.7.-16 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség  
     megelőzése érdekében konstrukcióra történő pályázat beadásáról         33/2017. 
 
5./ EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és  
     szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései  
     konstrukcióra történő pályázat beadásáról                                              34/2017. 
 
6./ A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt „Testvér-települési 
     programok és együttműködések” fejlesztései konstrukcióra 
     történő pályázat beadásáról      35/2017. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


