Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 21-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós,
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, Fodor Imre vezető
főtanácsos, Orosz Mihály aljegyző, Kocsmár Gyula érdeklődő, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő
napirendi pontok megtárgyalásán túl, 3. napirendi pontként a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.
4. a.) pontja alapján a 2017. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatási igény
benyújtásáról szóló előterjesztés megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 70/2017.(VI.21.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 21-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.
1. n a p i r e n d i p o n t m e g t ár g y a l ás a
Előterjesztés Kenderes város közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek
karbantartójának kiválasztásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat és az Észak-Budai Tervező, Szerelő és
Szolgáltató Kft között létrejött közvilágítás korszerűsítési szerződés 2017. március 31-én lejárt. A
felszerelt közvilágítási lámpatestek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A közvilágítás
üzemeltetéséhez karbantartási szerződést kell kötni az arra jogosultsággal rendelkező vállalkozással.

-2A karbantartási szerződést 2017. december 31-ig javasolta megkötni, így megállapítható lesz a
közvilágítási rendszer tényleges éves üzemeltetési költsége. A karbantartásra három árajánlatot
kértek az előterjesztésben foglaltak szerint. A legalacsonyabb karbantartási ajánlatot az EC-Energia
Investment KFT (1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37.) vállalkozás adta, mely éves díja 1.518.000 Ft
+ ÁFA, bruttó 1.927.860 Ft. A karbantartást végző vállalkozás kiválasztásához kéri a Képviselőtestület jóváhagyását.
Kérdést tett fel Tóth Tiborné alpolgármester.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy a tervezett LED-es világítás erőssége nem
lesz-e gyengébb a jelenleginél?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ugyanez a fényerősség lesz a jövőben is, csak kevesebb
költséggel tudják majd üzemeltetni a rendszert.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: áttanulmányozva az előterjesztést, megállapítható, hogy igaz, hogy
az E-ON ajánlata valamivel magasabb, mint az EC-Energia Investment KFT által adott ajánlat, de
nagyobb biztosítékot lát a karbantartási munkák elvégzésre, ha nagyobb céggel kötnek szerződést.
Számára nagyobb garanciát jelentene, ha az E-ON végezné a karbantartási munkákat a településen.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA,
osztályának vezetője: a karbantartási
Tervező, Szerelő és Szolgáltató
rendszerhasználati díjat, az MVM
önkormányzatnak.

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
munkálatokat idáig sem az E-ON végezte, az Észak-Budai
KFT biztosította szerződés alapján. Az E_ON-nak
Partner Zrt-nek pedig az áramszámlát kell fizetni az

FODOR IMRE vezető főtanácsos: referenciát kértek a cégről. Törökszentmiklóson, Fegyverneken.
Örményesen végzi jelenleg is a karbantartási munkákat. Megbízható, korrekt cég. A piacon 18-20
éve van jelen. A 14 napos javítási határidőket betartja. A szakaszhibákat viszont továbbra is az EON javítja.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, egy fő
ellenvéleménye mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 71 /2017.(VI. 21. ) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes közigazgatási területén lévő
közvilágítási lámpatestek karbantartását végző vállalkozás kiválasztása.
Kenderes Városi Önkormányzata Kenderes közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek
karbantartására szerződést köt 2017. június 22-től - 2017. december 31- ig szóló időtartamra az
EC- Energie Investment KFT. 1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37. alatti vállalkozással mely
szerződéses összeg a karbantartási időszakra időarányosan kerül meghatározásra.
A karbantartási szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné Polgármestert.
Erről értesül:

1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben
3./ EC- Energie Investment KFT. 1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37.
4./ Irattár

-32.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 város közigazgatási területén fekvő 0490 és 0492 hrsz.-ú csatornák
használatáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a kiküldött előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
ismertette, hogy Baranyi Csongor családi gazdálkodó használatában lévő 0489/1 és 0489/2 szántó
művelésű területeken indián rizs termesztését tervezi, mely telep beüzemeléséhez vízjogi
üzemeltetési engedély szükséges. Baranyi Csongor kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a
csatornák használatához tulajdonosi hozzájárulást kérjen, mely a rizstelep vízjogi üzemeltetési
engedély kiadásának feltétele.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: Baranyi Csongor használatában lévő terület nagybányai Horthy
István tulajdonát képezi. Érdeklődött, hogy a Horthy család az önkormányzatnak, vagy a Baranyi
családnak adta bérbe a területeket? Véleménye szerint a helyi újságban is tájékoztatni kellene a
lakosságot, mivel sokakat foglalkoztat ez a kérdés. Érdeklődött továbbá, hogy hány hektár
földterület bérbeadásáról van szó?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Horthy István nem az önkormányzattal kötött bérleti
szerződést a földterületek használatára. Az önkormányzatnak arról nincs tudomása, hogy a családi
gazdálkodók kiktől mennyi földterületet bérelnek. Saját tulajdonával mindenki úgy rendelkezik,
ahogy akar, az önkormányzatnak ahhoz semmi köze nincs, hogy ki kinek adja bérbe a földjét.
BODOR TAMÁS képviselő:a földek visszaigénylésekor Horthy István és édesanyja kárpótlási
jegyen jutottak földterületekhez. Mivel ők külföldön éltek, bérbe adták Baranyi Mihálynak. Mivel
magántulajdonról van szó, annak adták bérbe, akinek ők akarták., az önkormányzatnak ehhez
semmi köze nem volt.
FODOR IMRE vezető főtanácsos: a Földhivatal sem ad ki olyan adatokat, hogy ki mennyi földet
bérel, mivel személyiségi jogok sérülnének ilyen adatközléssel.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 72/2017.(VI. 26. ) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes város közigazgatási területén fekvő
0490 és 0492 hrsz- csatornák használatáról.
Kenderes Városi Önkormányzata a tulajdonát képező Kenderes város közigazgatási területén lévő
0490 és 0492 hrsz- csatornák használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását megadja, hogy a
csatorna műveket a Baranyi Csongor (5331 Kenderes, Vasút út 56. szám alatti) családi gazdálkodó
használatában lévő 0489/1 és 0489/2 szántó művelésű terülteteken indián rizs termesztéséhez
szükséges vízellátáshoz használja.
A csatornák használatával kapcsolatban az érvényes vízjogi engedély kiadását követően használati
szerződést kell kötni Kenderes Városi Önkormányzattal.
A tulajdonosi nyilatkozat és szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné Polgármestert.
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Erről értesül:

1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben
3./ Baranyi Csongor 5331 Kenderes, Vasút út 56.
4./ Irattár

3.n a p i re n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a.) pontja alapján a 2017. évi
közművelődési és érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismét lehetőség van a Művelődési Ház esetében
közművelődési és érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására. Támogatja és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az intézmény részt vegyen a pályázaton, amelyhez kéri az
önkormányzat hozzájárulását.
Hozzászólás
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: az előző évekhez hasonlóan szeretnének a pályázaton részt venni.
Ebben az évben egy acélvázas sátort szeretnének vásárolni a nyert összegből.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 73/2017.(VI. 22.) Kt. számú határozata
a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a.) pontja alapján a 2017. évi
közművelődési és érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a.) pontja
alapján 2017. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás
elnyerésére.
A pályázathoz szükséges önerő, 127.000 Ft a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Erről: 1./ Magyar Államkincstár, Szolnok
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
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
Egyebek
a.)

-5PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: 2015. szeptember 1-jén a Kenderesi Apáczai Csere János
Általános Iskola és a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde fenntartói és
működtetői joga az Egri Főegyházmegye részére került átadásra. Kenderes Város Önkormányzata
haszonélvezeti jogot alapító szerződésben adta határozatlan időre birtokba a két intézmény által
használt ingók és ingatlanok használati jogát.
A használatba adott nemzeti vagyon használatáról beszámolót kell készíteni a tulajdonos felé.
Az intézmény vezetője, Nagyné Lenge Margit megküldte a vagyonhasználatról készített
beszámolót.
A beszámoló tartalmazza, hogy a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde épületeit az Egri Főegyházmegye mint fenntartó hasznosítja oktatási-nevelési
feladatok ellátásra 2015. szeptember 1. napjától.
Az épületeket rendeltetésnek megfelelően használják, jelenleg az óvodába 138 kisgyermek, az
iskolába 239 tanuló jár. Meszelés az épületekben 2016. nyarán történt, kisebb-nagyobb
karbantartásokról folyamatosan gondoskodnak.
A következő karbantartási munkálatokat végezték el: meszelés, fűtőberendezések, kazánok javítása,
termosztát felszerelése, a számítógépes hálózat aktív és passzív elemeinek és a telefonközpont
szervizelése, az eresz alatti leomlott vakolat kijavítása, ablakok, ajtók, kapuk javítása, festése,
riasztórendszer javítása.
A felújítási munkákat is végeztek.3 mosdót újítottak fel, valamint kicserélték a kis és nagykaput. 7
tanterem padlózatát újították fel, csiszolták és lakkozták.
A leltár szerint átvett eszközöket megfelelően használják, karbantartják. Az elromlott oktatási
eszközöket megjavíttatják. Eszközállományuk kis mértékben növekedett, vásároltak 23 db óvodai
fektetőt, porszívót, szőnyeget a tanári szobába.
Az átvett eszközökből néhány tönkrement, ezekről a selejtezési javaslatot, valamint a selejtezési
szakvéleményt az önkormányzatnak selejtezés céljából megküldték.
Összegzésül megállapítható, hogy a használatra átvett épületeket és eszközöket rendeltetésüknek
megfelelően használják, igyekeznek azokról folyamatosan gondoskodni. További felújítást
pályázatok megvalósításával remélnek.
Kérte a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 74/2017.(VI. 21.) Kt. számú határozata
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
vagyonhasználatáról szóló beszámolóról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde vagyonhasználatáról szóló beszámolót, amelyet a
beterjesztett formában elfogadott.

-6Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
3./ Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője, Kenderes,
Szent István út 36.
é r t e s ü l n e k.
b.)
Előterjesztés a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való részvételről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében
pályázati felhívás jelent meg közösségfejlesztő programok megvalósítására. A Kormány a
partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közösségek fejlesztését. Az intézkedés kapcsán
közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési
folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások
előkészítéséhez kapcsolódóan- közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása,
szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A kiválasztási
kritériumok értékelési szempontja szerint többletpont jár, ha legalább 5 település összefogásában
valósul meg a projekt. Ennek alapján a karcagi kistérség települései konzorciumi formában, Karcag
Városi Önkormányzat konzorciumvezetésével pályázatnak. A támogatás mértéke 100 %.
A projekt lakosságarányos településszintű megosztásban kerülne beadásra.
Javasolja a pályázaton való részvétel támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 75/2017.(VI.21.) Kt. számú határozata
a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való részvételről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének b.) és e-f) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX tv. 10 § (1) bekezdése alapján az alábbiak
szerint dönt:
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat a karcagi kistérség településeivel konzorciumi formában, Karcag
Városi Önkormányzat konzorciumvezetésével, a TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati
felhívás alapján megvalósítható tevékenységek ellátására „Karcagi kistérség közösségi
fejlesztése” címmel pályázatot nyújtson be maximum 96.476.863 Ft vissza nem térítendő,
100 %-os támogatási intenzitású támogatás elnyerésére.

-72.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy
a határozat szerinti pályázati eljárással kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket
és azok esetleg szükséges módosításait aláírja.

3./

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző
Határidő: 2017. július 31.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3.// Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Karcag Város Polgármesteri Hivatala 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
é r t e s ü l n e k.

c.)
Előterjesztés Kenderesi Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a Képviselő-testület 2013-ban elfogadta, majd 2015-ben
felülvizsgálata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Most elkészült a program aktualizálása, mivel
jogszabályi előírás, hogy két évente felül kell vizsgálni a programot. Az átdolgozott anyagban a
statisztikai adatok módosultak, lényegi változás nincs.
A felülvizsgált programot a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, ezért kéri annak elfogadását.
Hozzászólás
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: reméli, hogy az Esélyegyenlőségi Programban 2018-ig tervezett
célkitűzések megvalósulnak, amelynek segítségével eredményeket tudnak majd elérni. Annál is
inkább fontos lenne ez, mivel a településen nagy létszámú cigánykisebbség él. Sok gyermek csonka
családban nevelkedik, akiknek kevesebb az esélyük a tanuláshoz. Azt gondolja, hogy nekik több
segítség kell, mint aki „normál” családban nevelkedik. Sajnos az utóbbi időben egyre nagyobb
gondot jelent a drog jelenléte. A probléma megoldása mindenkitől empátiát és következetességet
igényel.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 76/2017.(VI.21.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az önkormányzat felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi programját,
melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Tapasztó Szabolcs Kenderes, Szent István út 98.
szám alatti lakos levelét. Tapasztó Szabolcs állítása szerint a város első szabadon választott
polgármesterével kapcsolatban több olyan körülmény merült fel, amely alapján nem méltó a vitézi
cím és a díszpolgári cím viselésére. Javasolta a címek visszavételét az illetékeseknél
kezdeményezni.
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét a levéllel kapcsolatban.
Hozzászólások
BODOR TAMÁS képviselő azt gondolja, hogy a Vitézi Rendtől kapott címet csak a szervezet
veheti vissza ha úgy látja., az önkormányzatnak ehhez semmi köze nincs. A levél semmi
konkrétumot nem tartalmaz, nem tár fel bizonyítékot, feltételezéseken alapul. Nem vitatható az a
tény, hogy a ma Kenderesen élő vitézek közül Baranyi Mihály volt az, aki a rendszerváltást követő
3 év múlva felvállalta -mint településvezető – a mai napig kettős megítélés alá eső vitéz
Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr újratemetését.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: a bérleti díj fizetéséhez sincs köze az önkormányzatnak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a levél feltételezésen alapul. Bárkiről nem lehet mondani
felelőtlenül bármit.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: véleménye szerint személyes ellentét dominált a levél megírásakor,
amelynek eldöntése nem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester egyetért az elhangzott véleményekkel. A feltételezéseken
alapuló levélben foglaltakat nem a Képviselő-testület kompetenciája eldönteni. Az abban
foglaltakkal a testület érdemben nem tud és nem kíván foglalkozni.
Kérte, hogy akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: jelezte, hogy nagyon sok a kóbor kutya a település utcáin,
közterületein. Valamiféle megoldást kellene találniuk.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a gyepmesteri feladatokat csak akkor tudja az önkormányzat
ellátni, ha van arra alkalmas telepe. Kenderes nem rendelkezik gyepmesteri teleppel. Ideiglenes
helyen tartják a befogott állatokat, amely nem végleges megoldás. Egy gyepmesteri telep
üzemeltetése nagy anyagi terhet jelentene az önkormányzat számára. A megyében néhány település
rendelkezik csak ilyen teleppel. Végleges megoldást akkor találnának, ha szerződést tudnának kötni
egy üzemeltetővel. Amíg erre anyagi fedezet nem lesz, addig nem tudják megoldani ezt a
problémát. Az ebösszeírást önkéntes alapon hirdette meg az önkormányzat. Kb. 50 ember töltötte ki
a nyilatkozatot, de. az önkormányzatnak nincs arra kapacitása, hogy minden házban összeírja az
ebeket.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nemcsak Kenderesen, hanem máshol is nagy problémát jelent
a kóbor kutyák jelenléte.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy az állatvédők nem segítenének a probléma
megoldásában?
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állatvédő egyesülettel, amely szintén értesült a problémáról. Felvázolta a lehetőségeket, és kérte,
anyagi, vagy egyéb támogatásukat a telep létrehozásához. Olyan választ kapott, hogy ilyen jellegű
támogatást nem áll módjukban nyújtani.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a múltkori testületi ülésen tárgyalták a TRV Zrt beszámolóját, ahol
elhangzott, hogy a cég a honlapján megtekinthető minden település vízmintája. Többször próbálta
megnézni, de továbbra sem tették közzé az értékeket.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: korábban többször kérte, de nem kapta meg az eredményeket.
Újból kérni fogja a céget az adatok közlésére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 14 óra
50 perckor bezárta.
Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 21-én 14 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. -
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
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vagyonhasználatáról szóló beszámolóról

74/2017.

b.) A „Helyi identitás és kohézió erősítése”
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