
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 12-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
önkormányzati képviselők. Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós képviselők.- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Dr Gaszparjan Karen jegyző, Knoch Ferencné, a Kenderesi Nonprofit KFT 
ügyvezetője, Farkas Istvánné, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja, 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. Kérte, akinek van más 
javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  79/2017. (VII.12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 12-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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(VII...) 
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátásokról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatra, illetve átdolgozásra került. A most beterjesztett rendelet-tervezet tartalmazza a 
hetven év felettiek részére karácsonyi csomag formájában nyújtott támogatás, valamint az általános 
iskolás gyermekek tanulmányi támogatásának szabályait is. Kérte a Képviselő-testület tagjait, 
megvitatás után szíveskedjen a rendeletet megalkotni.  
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bánhalmi szülők kérését tolmácsolva kérte, hogy a más 
településekre járó általános iskolás bánhalmi gyerekek is legyenek jogosultak a rendeletben foglalt 
tanulmányi támogatásokra, mivel Bánhalmán megszűnt az iskolai oktatás. A szülők a biztonságot 
szem előtt tartva íratták más településre a gyermekeket, ahová buszjárat viszi őket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: feltételezi, hogy más településen is vannak olyan támogatások, 
amelyben ezek a gyermekek is részesülnek. Amennyiben alpolgármester asszony által felvetett elvet 
követi a testület, mindenképpen következetesen kell eljárniuk., és a Kenderesről más településekre 
járó gyermekeket is figyelembe kell venni, de a rendelet megalkotásakor pont az volt a cél, hogy 
ösztönözzék a szülőket arra, hogy ne vigyék el a városból a gyerekeket., mivel a településen 
biztosítva van az alapfokú oktatás. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bánhalmi gyerekeknek mindenképpen utazniuk kell, de az 
nem mindegy, hogy milyen biztonságban és milyen körülmények között utazik a gyerek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az óvodások utaztatását is megoldja az önkormányzat. 
Amennyiben erre igény lett volna, az általános iskolás gyermekek utaztatását is biztosították volna. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a bánhalmi gyerekeket nem Kenderesre íratják, egy-két 
kivételtől eltekintve. Az önkormányzat megtett mindent annak érdekében, hogy Bánhalmán 
megmaradjon az iskolai oktatás, de – mivel más településre járnak a gyerekek iskolába -  az iskolai 
oktatást kénytelen voltak megszüntetni. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy milyen formában történik az iskolai beíratás, 
mivel úgy tudja, hogy Szolnokon lakhely szerint kell a gyerekeket beíratni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: abban az esetben, ha más iskola nem fogadja a gyereket, a 
lakóhelyhez legközelebb eső iskola köteles fogadni. Sajnos Kenderesről kb. 150 gyermek jár más 
településre általános iskolába, amely kihat az önkormányzat működésére is. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelete  

 
a szociális ellátásokról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2017. július 12. 
 
 
 
(: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 Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani 
Magyarország 2017.évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott rendkívüli szociális 
támogatásra vonatkozó igény benyújtására. A pályázat célja a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.  
Javasolta a Képviselő-testületnek a támogatási igény benyújtásának támogatását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 80/2017.(VII. 12.) Kt. számú határozata 
Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény III. melléklet  
 I. 7. pontja és III. 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati  
 fejezeti tartalékából finanszírozott települési önkormányzatok rendkívüli 
 szociális támogatására. 
 
 Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 
                      2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján) 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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  Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft alapításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Tisza-tó II. projekt megvalósítása érdekében 
nélkülözhetetlen a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft megalakítása. A projekttel olyan 
beruházás megvalósítását tervezik, amellyel felhívják a településre a figyelmet és a turisták számára 
vonzó látványosságot valósítanak meg. Nincs még konkrét és pontos terv, de az elképzelések 
szerint a jász és kun hagyományok, történelmi események köré épülne meg a beruházás. Kenderes 
vonatkozásában 600 millió Ft-os projektről van szó. Az elképzeléseket első körben már egyeztették, 
és a téma alapvetően pozitív elbírálást kapott. A költségekre fordítható összegből a települések 
egyedül nem pályázhatnak, ezért a Tisza-tavi  Területfejlesztő Nonprofit Kft  végezné a pályázatok 
koordinálását. A testületnek 200 ezer Ft összegű törzstőke vásárlásáról is dönteni kell, amelyet az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére javasol biztosítani. Kérte a Képviselő-testület 
tagjainak véleményét, majd kérte döntsenek a Kft társasági szerződésének jóváhagyásáról. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 81/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft társasági szerződésének jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-tavi Területfejlesztő 
 Nonprofit Szolgáltató Kft társasági szerződését jóváhagyja. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a társasági 
 szerződés aláírásával. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
 Osztályát, hogy a társasági szerződés aláírását követően gondoskodjon a 200.000 Ft 
 összegű törzsbetét átutalásáról Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
 terhére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 
                           49. 
 
                           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 a Kenderesi Nonprofit KFT törzstőke emeléséről, alapító okiratának 
módosításáról, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Kenderesi Nonprofit Kft vonatkozásában  a Szolnoki 
Törvényszék Cégbíróságától kapott végzésében foglalt felhívás teljesítéséhez  szükséges a társaság 
alapító okiratának módosítása, valamint a törzstőke emelése 2 millió Ft-tal. A felügyelőbizottsági 
tagok megbírása lejárt, ezért szükséges új tagok megválasztása is. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 82/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Nonprofit Kft törzstőke emeléséről 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 a Kenderesi Nonprofit KFT törzstőkéjét 2 millió Ft-tal megemeli. 
 A szükséges pénzösszeget 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
 A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
 Osztályát, hogy 2017. augusztus 31-ig gondoskodjon fenti összeg átutalásáról. 
 
 A Képviselő-testület ezzel egy időben 125/2015.(VII.8.) Kt. számú határozatát 
 hatályon kívül helyezi. 
 
 Erről: 1./ Knoch Ferencné, a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetője, Helyben 
                      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.  
 
 
Kenderes városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 83/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit KFT alapító okiratának elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 Kenderesi Nonprofit KFT alapító okiratát jelen jegyzőkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogadta, egyben a társaság  
 korábbi 125/2015.(VII.8.) Kt. számú határozatával elfogadott, 
 egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát hatályon kívül 
 helyezte. 
 
 Erről: 1./ Knoch Ferencné, a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetője, Helyben 
                      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.  

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 



- 6 - 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 84/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit KFT felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            a Kenderesi Nonprofit KFT  felügyelőbizottságának tagjainak  
            2017. július 13. napjától 2022. július 12. napjáig terjedő 
 időszakra az alábbi személyeket jelöli ki: 
 
 Fehérné Szendrei Ibolya anyja neve: Bencze Irén 
                                                           született:1967. 11. 28. 
                                                           lakcím:5340 Kunhegyes, Szegfű út 7. 
 
 Németh Margit  anyja neve: Molnár Julianna 
                                                           született: 1969. 12. 21 
                           lakcím: 5331. Kenderes, Jókai út 30. 
 
 Szűcs Anita   anyja neve: Reményi Eleonóra 
                                                           született: 1967. 08. 12. 
                                                           lakcím: 5331 Kenderes, Arany János út 25. 
 
 Erről: 1./ Knoch Ferencné, a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetője, Helyben 
                      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.  
 

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 
a.) 
 
Előterjesztés „Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítandó 
projekt-előkészítő tevékenységet ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 85/2017. (VII.12.) számú határozata 
a TOP-1.1.1.-16 "Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítandó 
projekt-előkészítő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a TOP—1.1.1-16  „Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat 
keretében megvalósítandó projekt-előkészítő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok 
elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 3.000.000- Ft. + 810.000 Ft ÁFA (27%) 
= 3.810.000 Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés megkötésével 
megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
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          3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
              5000   Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
b.) 
 
Előterjesztés „Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat esetén a TOP támogatási 
források igénybevételéhez kapcsolódó tervezői feladatellátás biztosítását végző nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alább 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 86/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
a TOP-1.1.1.-16  "Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat esetén a TOP támogatási 
források igénybevételéhez kapcsolódó tervezői feladatellátás biztosítását végző nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról 
 

A Képviselő-testület a TOP—1.1.1-16  „Kenderes iparterület fejlesztése” című pályázat 
keretében megvalósítandó tervezői feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő (Nettó 3.500.000 Ft.+ 945.000 Ft ÁFA (27%) = 
4.445.000- Ft.) Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft. (5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./  Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft. (5231 Fegyvernek, 
                Szent Erzsébet út 101.)  
                 é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, amennyiben valakinek közérdekű bejelentése, 
hozzászólása, kérdése van, tegye meg. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: Horthy Miklós Magyarország volt Kormányzója újratemetésének 
évfordulója kapcsán kezdeményezte, hogy minden év szeptemberének (szeptember 4.-hez 
legközelebb eső szombatját) Horthy Emléknappá nyilvánítsa a testület. Az emléknapon az 
önkormányzat a Horthy Miklós Emlékére Alapítvánnyal közös szervezésben méltó 
megemlékezéssel fejezze ki tiszteletét a családtagok előtt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Városi Önkormányzat 85/2017.(VII.12.) Kt. számú határozata 
Horthy Emléknappá nyilvánításról  

 
 Kenderes Város Képviselő-testülete, tisztelegve a Horthy család elhunyt tagjai előtt,  
            minden év szeptemberének, a Kormányzó pár kenderesi temetéséhez  
            (szeptember 4.) legközelebb eső szombatját, Horthy Emléknappá nyilvánítja.  
 
  Ezen a napon a Horthy Miklós Emlékére Alapítvánnyal közös szervezésben, 
             méltó megemlékezéssel fejezi ki tiszteletét a családtagok előtt. 

 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Horthy Miklós Emlékére Alapítvány 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, bejelentette, hogy 
a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a testület. A nyílt ülést 14 óra 47 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. július 12-én 
14 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:                      Szám:  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
július 12-i ülése napirendjének elfogadásáról    79/2017. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     11/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelete a szociális 
     ellátásokról 
 
2./ Magyarország 2017. évi önkormányzati fejezeti tartalékából 
     finanszírozott rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó 
     igény benyújtásáról       80/2017. 
 
3./ Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft társasági 
     szerződésének jóváhagyásáról      81/2017. 
 
4./ A Kenderesi Nonprofit Kft törzstőke emeléséről    82/2017. 
 
     A Kenderesi Nonprofit KFT alapító okiratának    83/2017. 
 
     A Kenderesi Nonprofit KFT felügyelőbizottság 
     tagjainak megválasztásáról      84/2017. 
 
5./ 
a.) A TOP-1.1.1.-16 „Kenderes iparterület fejlesztése” című 
      pályázat keretében megvalósítandó projekt-előkészítő 
      feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   85/2017. 
 
b.) A TOP-1.1.1.-16  „Kenderes iparterület fejlesztése „című  
     pályázat esetén a TOP támogatási források igénybevételéhez  
     kapcsolódó tervezői feladatellátás biztosítását végző nyertes  
     ajánlattevő kiválasztásáról                                                                       86/2017. 
 
5./ Egyebek 
 
     Horthy Emléknappá nyilvánításról     87/2017. 
 


