
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.április 26-án 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol:--- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Majzikné Hanyicska 
Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 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 
kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirendet illetően van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi önkormányzat  36/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.április 26-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 Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
rendelet módosítására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT, a  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság összevont bizottsági ülésen véleményezte a rendelet-tervezetet. Az összevont bizottsági 
ülés a beterjesztett rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II. 16.) rendelet módosításáról 
 
 

Kenderes, 2017. április 26. 
 
(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 Városi Önkormányzatának 2016.évi költségvetés zárszámadásáról 
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság,a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi 
bizottság összevont bizottsági ülésen véleményezte a rendelet tervezet. Az összevont bizottsági ülés 
a beterjesztett rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a felújítások teljesítése 27 %. Érdeklődött, hogy melyek voltak azok 
a nagyobb volumenű felújítások, amelyek nem valósultak meg? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a TOP-os pályázatok önereje és egyéb plusz 
költsége volt ide tervezve, amelyek teljesítésére azért nem került sor, mivel a beadott pályázatokban 
nem volt eredményhirdetés. Ebben az évben is szerepeltetnek ilyen címen betervezett összeget a 
költségvetésben, amely a pályázatok önerejének biztosítására szolgál. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 
Kenderes, 2017. április 26. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  

 
 

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 önkormányzati tulajdonú út felújítása a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt pályázati alapból 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a meghirdetett pályázati lehetőségen szeretnének részt venni. 
A pályázatból a Szent István úti gyalogjárda térkövezését szeretnék megvalósítani a Néprajzi 
kiállító teremtől a Postáig. A beruházás teljes költsége bruttó 14.957.025 Ft. A pályázati önrész 
2.243.554 Ft (15 %). 
 
Kéri a testület tagjait, döntsenek a pályázat benyújtásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: támogatja a pályázat benyújtását, annál is inkább, mivel nemcsak 
esztétikailag tartja fontosnak annak megvalósítását, hanem a település teljes összképének javítása 
érdekében is. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy a pályázat önereje betervezésre került-e az 
önkormányzat költségvetésébe? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a költségvetésben 10 millió Ft van betervezve 
felújításra, amelyet pályázatok  önerejére szeretnének használni. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     Kenderes Város Önkormányzatának 37/2017. (IV. 26.) Kt. számú határozata 
     Szent István út térkövezésére, orvosi rendelő felújítására a helyi önkormányzatokért  
     felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen kiírt pályázatra. 
 
          Kenderes Város Önkormányzata a „Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Kenderesen” 

című, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter -
által közösen kiírt pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be támogatás elnyerésére. 
A beruházás költségeit az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbi 
bontásban: 
 
Szent István út gyalogjárda térkövezése: 
Pályázati támogatás 85% 12.713.471- 
Önerő (15%)  2.243.554- 
Összesen: 14.957.025- 

 
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

b.) 
 
Előterjesztés LOGIQ F6 ultrahang készülék adminisztrációs és ügyintézési költségeinek 
biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség 
Budapesti Programkoordinációs Iroda támogatásával elnyert ultrahang készülék adminisztrációs és 
ügynöki költségeire 1.875.000 Ft biztosítását javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből. 
A modern ultrahang készüléket térítésmentesen kapta az önkormányzat, csupán az adminisztrációs 
és ügyintézési költségeket kell fizetni. A készülék értéke 15 millió Ft. A modern gép beállításával a 
lakosság egészségügyi ellátásának színvonala javul, a vizsgálatok köre pedig  bővül. 
  
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 38/2017.(IV.26.) kt. számú határozata 
a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség által biztosított LOGIQ F6 
ultrahang készülék adminisztrációs és ügyintézési költségének biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség által biztosított 
 LOGIQ F6 ultrahang készülék költségére, amely bruttó 1.875.000 Ft, 
            2017. évi költségvetéséből biztosítja. 
 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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c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette a Bánhalmai Sportegyesület elnökének, Kiss 
Zoltánnak a levelét, aki tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2016-ban leváltak a 
Kenderesi MEDOSZ Sportegyesülettől, és megalakult a Bánhalmai Sportegyesület. A tavalyi évben 
önerőből indultak, finanszírozták a sport iránti szeretetüket, bizonyítva, hogy Bánhalmán is van 
létjogosultsága a focinak.  
2017-ben szeretnék az önkormányzat támogatását kérni, amelyből a nevezési és bírói költségeket, a 
versenyengedélyeket, tagdíjakat, versenyeztetési díjakat, az utaztatási és üzemanyagköltségeket, a 
pályahitelesítés, orvosi vizsgálatok, átigazolások költségét szeretnék fizetni. Ez évi működésükhöz 
400 ezer Ft támogatást kérnek.  
Kéri a Képviselő-testület tagjainak véleményét. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a sportegyesületek támogatására biztosított 
összegből javasolja a támogatás odaítélését, mivel más összeg nem áll rendelkezésükre. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: egyetért az előzőekkel. Javasolja és szorgalmazza további 
szponzorok felkutatását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 39/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
a Bánhalmi Sportegyesület kérelméről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
            Bánhalmi Sportegyesület kérelmét, amelyben működésükhöz támogatást kérnek. 
 A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a 25/2017.(II.15.) Kt. számú határozatában 
 meghatározottak szerint, a sportegyesületek támogatására fordítható összeg 
           terhére fog dönteni az egyesület támogatásáról. 
  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, helyben 
                      3./ Bánhalmi Sportegyesület, Kiss Zoltán elnök Bánhalma, Akácos út 66. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
elnökének, Lukácsné Németh Edit egyesületi elnök levelét. Az elnök asszony tájékoztatta a 
Képviselő-testületet arról, hogy 2016. december 21-től működőképes szervezetté váltak. Ezt 
megelőzően hosszú éveken keresztül igyekeztek programjaikkal, rendezvényeikkel színesíteni a 
város életét, amit folytatni és bővíteni szeretnének. A használatukra rendelkezésükre bocsátott 
épületet folyamatos szépítik, színesítik. Az apróbb munkálatok, -belső festés, mázolás,- jelenleg is 
folyamatban vannak. A berendezések, bútorok, felajánlások és saját kezük munkájának eredményei. 
Civil szervezetként feladatuknak érzik, hogy a szórakoztatáson kívül részt vállaljanak a 
feladatokból is. Segíteni szeretnének a szülőknek és a városnak, gyermekeik nyári elhelyezésének 
megoldásában. Felhívásban tették közzé, hogy nem elvárás a táncos előélet, minden gyermeket 
szeretettel várnak. Az előzetes igényfelmérés azt igazolja, hogy van létjogosultsága az 
elképzelésüknek. Két csoport különböző időpontban egy-egy hétig lehet részese, a sok-sok színes 



programnak. Ahhoz, hogy elképzelésüket teljes egészében meg tudják valósítani, és további 
- 6 - 
 
 

 eszközöket tudjanak beszerezni, anyagi támogatásra lenne szükségük. A táborokat vezető 
pedagógusok egyesületi tagok, akik munkájukért anyagi juttatást nem kapnak, felajánlásban végzik 
tevékenységüket. Ezek a táborok egy folyamat kezdete, ezért kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 
lehetőségükhöz mérten álljanak közös ügyük mellé és támogassák elképzelésüket 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: jó ötletnek tartja az elképzelést, amelyet támogat. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: a civil szervezetek támogatására betervezett összegből javasolja a 
támogatás odaítélését. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a tábor költségeinek csökkentéséhez felajánlotta a Művelődési Ház 
hangtechnikáját. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 40/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
            Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület kérelmét, amelyben  
            a nyári néptánc tábor költségeihez anyagi támogatást kérnek. 
 A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy 24/2017. (III.22.)Kt. számú  
            meghatározott, civil szervezetek támogatására fordítható összeg terhére fog dönteni 
 az egyesület támogatásáról. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, helyben 
                      3./ Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, Lukácsné Németh Edit  
                           egyesületi elnök, Kenderes, Szent István út 54/2. 
 
                           é r t e s ü l n e k 
 
e.) 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetője, Tóth 
Zoltán írásban értesítette az önkormányzatot, hogy az önkormányzattal kötött Közszolgáltatási 
Szerződés 2017. április 30-án lejár. 
A Közszolgáltatási Szerződés újbóli megkötésére nincs mód, mivel 2017. 04. 07-én azonnali 
hatállyal a Megfelelőségi véleményt az NHKV Zrt visszavonta, ezért a szerződést 1 hónapos 
határidővel fel kell mondaniuk. 
A szolgáltatás folyamatossága érdekében javasolja a szerződés meghosszabbítását 2017. december 
31-ig, mivel a megyében minden szolgáltató megfelelőségi véleményét visszavonták. A 
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel egyeztettek, akik továbbra is vállajláka 
szolgáltatás biztosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  41/2017.(IV.26.) Kt. számú határozat 
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra vonatkozó szerződés 
meghosszabbításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra 
  vonatkozó szerződést 2017. december 31-ig meghosszabbítja a folyamatos  
            közszolgáltatás biztosítása érdekében.  
 
 Erről: 1./ Kisújszállási Városgazdálkodási  Kft  Kisújszállás,  Kossuth L. út 74.. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
 
Előterjesztés háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, döntsenek az üres háziorvosi munkakör betöltésére 
kiírt pályázati felhívásról. Javasolta, hogy kerüljön be a pályázati kiírásba, hogy az önkormányzat 
ingyenes szolgálati lakás és rendelő használatot biztosít. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 42/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásról 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) pályázatot 
ír ki Kenderes város I. számú háziorvosi körzet (5331 Kenderes, Szent István út 59.) területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására. 
 
Pályázati feltételek: 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM 
rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. 
évi törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet, 
továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb 
feltételek, 

- Büntetlen előélet, 
- Saját személygépjármű használata. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata, 
- Részletes szakmai önéletrajz, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás, 
- A pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul 

annak nyilvános tárgyalásához. 
 

Egyéb információk: 
- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. március 1-től rendelkezik, 
- a háziorvosi ellátást végző az ügyeleti ellátásban részt vehet, de nem kötelező, 
- ellátandó körzet lakosságszáma 1624 fő, 
- az önkormányzat ingyenes szolgálati lakás és rendelő használatot biztosít 
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és 

berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót 
terheli. 

 
Ellátandó feladat: 
Háziorvosi tevékenység ellátása Kenderes I. számú körzetében. A tevékenység vállalkozó 
háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el. 
 
Munkavégzés helye: 
5331 Kenderes, Szent István út 59. 
 
Foglalkoztatás jellege: megállapodás szerint. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani 
Kenderes Városi Önkormányzat címére „háziorvosi pályázat” megjelöléssel: 5331 Kenderes, Szent 
István út 56. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Pádár Lászlóné 
polgármestertől a 06-56-328-109 telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható. 
 
Elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő legközelebbi képviselő-testületi ülés. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben 
 
                é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
g.) 
BODOR TAMÁS képviselő: a Szociális és Kulturális Bizottság a tegnapi napon ülésezett. Egy 
helybeli állampolgár két javaslattal élt a Képviselő-testület felé, amelyet a bizottság is 
véleményezett. Az egyik javaslat szerint Földes Jolán, kenderesi születési írónő emlékére 
emléktáblát helyezzenek ki a városi könyvtárban. Másik javaslata az 1956-os kenderesi és 
Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának elhelyezése volt. A táblák kihelyezésének költsége 
is van, amelyről a testületnek kell dönteni. 
A bizottsági ülés tárgyalt a Kenderesi Krónika technikai kivitelezésének változtatásáról is. Az 
előterjesztés szerint a Kenderesi Krónika jelenleg 12 oldalon jelenik meg. Az újság szerkesztése 
során ebbe a terjedelembe néha csak úgy férnek be, ha a betűméretet kicsinyítik, amely a 
láthatóságot nagymértékben rontja. 
A bizottság támogatta azt az elképzelést, hogy eseti jelleggel, az anyag növekedése miatt 16 oldalon 
jelenhessem meg az újság. A nyomda tájékoztatása szerint ez bruttó 18 ezer Ft árkülönbözetet 
jelentene alkalmanként. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester támogatja, hogy eseti jelleggel 16 oldalon jelenjen meg az 
újság, hisz ez az egyetlen olyan információs eszköze az önkormányzatnak, amely ingyenesen 
minden házhoz eljut. Az újság törekszik arra, hogy megfelelő információt adjon a lakosságnak az 
önkormányzat működéséről, Minden hónapban tájékoztat az aktuális eseményekről, beszámol a 
város életéről, bemutat olyan személyeket, akikre méltán lehet büszke a város lakossága. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  43/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Krónika technikai kivitelezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 eseti jelleggel – az anyag terjedelme miatt a Kenderesi Krónika 
            16 oldalasra bővíthető legyen, amely bruttó 18 ezer Ft-os növekedést jelent. 
            Az összeget a Képviselő-testület 2017. évi költségvetési terhére biztosítja. 
 
                 Erről:1/ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                         3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                         4./ Kenderesi Krónika Szerkesztőbizottsága, Ács Andrea Éva főszerkesztő, 
                              Helyben 
 
                              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  44/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
Földes Jolán emlékére kihelyezendő emléktábláról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
            Földes Jolán, Kenderesen született írónő emlékére emléktáblát helyez ki a Városi 
            Könyvtárban. 
            A Képviselő-testület a tábla kihelyezésének költségét 2017. évi költségvetéséről biztosítja. 
 
                 Erről:1./n Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                         3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                         
 
                              é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  45/2017.(IV.26.) Kt. számú határozata 
1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának elhelyezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
            az 1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emlékére 
 emléktáblát állít fel. 
            A Képviselő-testület a tábla kihelyezésének költségét 2017. évi költségvetéséről biztosítja. 
 
                 Erről:1./n Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                         3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                         
                              é r t e s ü l n e k. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy hány gyermeket írattak be első osztályba az 
általános iskolába? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: információja szerint 31 gyermeket írattak be első 
osztályba. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: jelezte, hogy a Központi Konyha evőeszközei, tányérjai 
elhasználódtak, sérültek, elfogytak, amelynek pótlására lenne szükség, mivel a rendezvényekre nem 
tudnak megfelelő eszközöket biztosítani. 150-170 garnitúra pótlására lenne szükség. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: véleménye szerint is szükség van az eszközök pótlására. Amennyiben 
sikerül pótolniuk, a jövőben nagy figyelmet kell fordítani a kiadásra és visszavételre. 
 
TÓH TIBORNÉ alpolgármester javasolta, hogy inkább drágább és jobb minőségű eszközöket 
vásároljanak, amelyek nem annyira sérülékenyek. 
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a költségvetésben kis értékű tárgyi eszköz 
beszerzése  be van tervezve, ezért erről külön szavazni nem kell. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, 
bejelentette, hogy zárt ülésen folytatja tovább munkáját a testület. 
 A nyílt ülést 15 óra 25 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. április 26-án 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:             Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
április 26-i ülése napirendjének elfogadásáról            36/2017. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi 
     költségvetésről szóló 2/2016.(II.16.) rendelet módosításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés 
     zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
3./ 
a.) Szent István út térkövezésére, orvosi rendelő felújítására a helyi 
     önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
     miniszter által közösen kiírt pályázatra              37/2017. 
 
b.) A Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség által 
      biztosított LOGIQ F6 ultrahang készülék adminisztrációs és 
      ügyintézési költségének biztosításáról             38/2017. 
 
c.)A Bánhalmi Sportegyesület kérelméről                                   39/2017. 
 
d.)A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület kérelméről                    40/2017. 
 
e.) A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra 
     vonatkozó szerződés meghosszabbításáról            41/2017. 
 
f.) Háziorvosi munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásról          42/2017. 
 
g.)A Kenderesi krónika technikai kivitelezéséről            43/2017. 
 
    Földes Jolán emlékére kihelyezendő emléktábláról           44/2017. 
 
    1956-os kenderesi és Kenderesről elszármazott hősök emléktáblájának  
    elhelyezéséről                45/2017. 
 


