
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 26-án 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,  Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Koncz Éva 
köztisztviselő, 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 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 Önkormányzatának 89/2017.(VII. 12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 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 a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat 
beadásáról, a szükséges önerő biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a 2017. évi 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázathoz 
szükséges önerőt 1000 Ft/m3 + ÁFA és a szállítási költséget az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Kérte az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 
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A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az előterjesztés kemény lombos tűzifa beszerzését tartalmazza. 
Megjegyezte, hogy a tavalyi évben sajnálatos módon nem kemény fát osztottak, amely 
meglehetősen vizes is  volt. Furcsállja, hogy a szociális tűzifa tavalyi évi beszerzéséből 80-100  q fa 
megmaradt, amelyet Süveges Lajos intézményvezető feldaraboltatott, amelyből fűtöttek a telepen, 
egy kisebb mennyiséget pedig beraktároztak. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nincs tudomása ilyen dologról. Az biztos, hogy a tavalyi évi 
tűzifa teljes mennyisége ki lett osztva, amely szabályszerűen dokumentálva van, határozatok 
születtek minden egyes támogatott személy esetében.  
 

FODOR IMRE vezető főtanácsos: ebben az évben keménylombos tűzifa, tölgyfa beszerzését 
tervezik, amennyiben a pályázat sikeresen szerepel. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  90/2017.(VII. 26.) Kt. számú határozata 
a települési önkormányzatok  szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat beadásáról, a 
szükséges  önerő biztosításáról 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött , hogy beadja pályázatát 500 m3  
keménylombos szociális tűzifa beszerzésére. A pályázat önerejét 635.000,-Ft, szállítási költségét 
971.550,-Ft összesen bruttó 1.606.550,-Ft erejéig a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
A tűzifa térítésmentesen kerül kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra rendszeresített 
nyomtatványon beadott igények elbírálása után. A kiosztásra 2018. február 15.-ig kerül sor.. 
 
Erről é r t e s ü l n e k : 
 
 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Igazgatási csoport Helyben 

3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
      é r t e s ü l n e k . – 
 
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 
a.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város program” című pályázat 
keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyző. 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző:az írásos előterjesztés tartalmazza a TOP-os pályázatokra érkezett 
árajánlatokat. Minden esetben három árajánlatot kértek be. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a 
legalacsonyabb összegű árajánlatok kiválasztását javasolják a testületnek elfogadásra. A Magyar 
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 Államkincstár 100 %-ban biztosította a pályázati összegeket, ezért  finanszírozási problémák nem 
lesznek a pályázatok megvalósítása során. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2017. (VII.26.) Kt. számú határozata  
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" című pályázat keretében 
megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról. 
 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" 
című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
820.000- Ft. +221.400 Ft ÁFA (27%) = 1.041.400 Ft.) tevő Bakos László egyéni vállalkozót 
választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 

b.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város program” című pályázat 
keretében a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2017. (VII.26.)  Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes-Zöld Város Program” című a projektre kötelezően 
előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008  „Kenderes-zöld Város Program” 
című pályázat keretében kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a 
fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 130.000 Ft. + 
35.100 Ft ÁFA (27%) = 165.100 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            
          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. 
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c.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város program” című pályázat 
keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy volt -e már kapcsolata az önkormányzatnak a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel? 
 
A feltett kérdésre Orosz Mihály aljegyző válaszolt. 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a korábbi pályázatok kapcsán intenzív együttműködésük volt. Pozitív 
tapasztalatuk van munkájukkal kapcsolatban. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 93/2017. (VII. 26.) számú határozata 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008  „Kenderes-Zöld Város Program”  című pályázat 
keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024  "Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"   című pályázat keretében megvalósítandó 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot (Nettó 1.750.000- Ft. + 472.500 Ft ÁFA (27%) = 2.222.500 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            
          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. 

d.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város program” című pályázat 
keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  94/2017. (VII. 26.) számú határozata  
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" című pályázat keretében 
megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" 
című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 820.100- Ft. +221.400 Ft ÁFA 
(27%) = 1.041.400 Ft.) tevő 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. 
 

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 
a.) 
 
Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024  „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítandó 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: ez a pályázat a Központi Konyha eszközbeszerzését foglalja magában. 
Valamennyi esetben három árajánlatot kértek, az előterjesztésben foglaltak szerint. Javasolta, hogy 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a testület minden esetben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  95/2017. (VII. 26.) Kt. számú határozata 
a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024  "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése"  című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024  "Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"   című pályázat keretében megvalósítandó 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot (Nettó 940.000- Ft. + 253.800 Ft ÁFA (27%) = 1.193.800 Ft.) tevő Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos 
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 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            
          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 TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése" című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői 
szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2017. (VII.26.) Kt. számú határozata  
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése" című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői 
szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázat keretében megvalósítandó felelős 
akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok 
elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 450.000- Ft. +121.500 Ft ÁFA (27%) = 
571.500 Ft.) tevő Bakos László egyéni vállalkozót választja ki. A szerződés megkötésével 
megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
c.) 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 97/2017. (VII. 26.) Kt. számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése"  című a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
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A Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"  című pályázat keretében kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 130.000 Ft. + 35.100 Ft ÁFA (27%) = 165.100 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            
          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. 

 
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 

 
a.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 Kenderes Város Önkormányzatának  98/2017. (VII.26.) Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
4.100.000- Ft. + 1.107.000 Ft ÁFA (27%) = 5.207.000 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            
          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. 
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b.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 „Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra -fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    Kenderes Város Önkormányzatának  99/2017. (VII.26.) Kt. számú határozata 

a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
1.650.000- Ft. + 445.500 Ft ÁFA (27%) = 2.095.500 Ft.) tevő Katona Mérnöki Szolgáltató 
Kft. (5000 Szolnok, Hold utca 31.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Hold utca 31. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
c.) 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 „Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra -fejlesztések” című pályázat keretében a projektre kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény 
mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 100/2017. (VII. 26..) Kt.  számú határozata 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
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 legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó  290.000 Ft. + 78.300 Ft ÁFA (27%) = 368.300 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            
          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. 

 
 
d.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált 
közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának  101/2017. (VII. 26.)  Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői 
szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált 
közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 1.650.000- Ft. +445.500 Ft ÁFA (27%) = 2.095.000 
Ft.) tevő Bakos László egyéni vállalkozót választja ki. A szerződés megkötésével megbízza 
Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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e.) 
 
Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című a projekt marketing, kommunikációs szolgáltatásainak 
biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény 
mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának 102/2017. (VII. 26.) Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című a projekt marketing, kommunikációs szolgáltatásainak biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó  1.600.000 Ft. + 432.000 Ft ÁFA (27%) = 2.032.000 
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            
          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. 
 
 

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  a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre vezető főtanácsos. 
 
FODOR IMRE vezető főtanácsos: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt tájékoztatása alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében átalakulás várható, az 
országos hulladékgazdálkodási rendszer integrációja megindult. Az átalakulás célja az ellátás 
színvonalának megtartása mellett a jelenleg mintegy 300 hulladékgazdálkodási cég működésének 
optimalizálása, mely regionális szervezetek kialakításával teljesülhet. A megyében jelenleg négy 
közszolgáltató társulás működik. Az NHKV Zrt tájékoztatása alapján célszerűvé válik a regionális 
szervezetek kialakítása céljából a jelenleg is létező hulladékgazdálkodási társulások útján történő 
feladatellátás, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a Szolnok Térségi hulladékgazdálkodási 
Társulás területén az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft bevonásával. 
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Ennek megvalósítása érdekében az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft részüzletrészének 
adás-vételére kerül sor, úgy, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a saját társaságban 
fennálló 22.110.000 Ft névértékű részüzletrészéből 100 ezer-100 ezer Ft névértékű részüzletrészt 
elidegenít a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, valamint a Szolnok Térségi hulladékgazdálkodás 
Társulás részére. Ezzel egyidejűleg szükséges a társulások és tagönkormányzataik részéről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó döntések meghozatala, a társulás 
megállapodások módosítása valamennyi érintett fél által. Fentiek miatt az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 103/2017.(VII. 26.) Kt. számú határozat 
a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló  
         2012. évi CLXXXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot  
hozza: 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete  megismerte és jóváhagyja Szolnok Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 1. sz. melléklet szerinti módosítását, 
valamint egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását; továbbá dönt a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésének legfeljebb 6 
hónapos határidővel történő felmondásáról. Kenderes Városi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy 
hulladékgazdálkodási feladatai ellátását a továbbiakban a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás útján látja el. 

 
2./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  megismerte és jóváhagyja a részvételével 
működő Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-ben fennálló, Szolnok Megyei Jogú Város tulajdonában álló részüzletrészből 100.000 
Ft névértékű részüzletrész megvásárlását a Társulás részére a határozat 2. sz. melléklete szerinti 
adás-vételi szerződés alapján, oly módon, hogy az Önkormányzat rendelkezésében lévő üzletrész 
felosztásával két további, 100.000 Ft névértékű közös üzletrész kerüljön a tagjegyzékbe felvételre, 
melynek tulajdonosai – a határozat 2. sz. melléklete szerinti adásvételi szerződés alapján – a 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás lesznek. 
Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele a társtulajdonosok, illetve a Kft. elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó lemondó nyilatkozatának beszerzése. 
 
3./ Kenderes Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okiratának a határozat 3. sz. melléklete szerinti 
módosításához, és felkéri a Kft. ügyvezetőit a változásoknak a tag- és cégnyilvántartásban történő 
átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.  
 
4./ Kenderes Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza a Polgármestert a 
tárgyalások lefolytatására, valamennyi szükséges intézkedés megtételére és dokumentumok, 
okiratok aláírására.  
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Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
Értesülnek: Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                        Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 
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 Vodafone Magyarország Zrt és Kenderes Városi Önkormányzat közötti bérleti 
szerződés  meghosszabbításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Vodafone Magyarország Zrt és Kenderes Városi 
Önkormányzat között 1999. június 10-én létrejött, Kenderes külterület 0571 hrsz.-ú földterületre 
vonatkozó bérleti szerződés lejárt. A Zrt képviselői kérték a bérleti szerződés meghosszabbítását 
2022. december 31-ig a beterjesztett bérleti szerződés szerint. Javasolja a bérleti szerződés 
meghosszabbítását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 104/2017.(VII.26.) Kt. számú határozata  
a Vodafone Magyarország Zrt és Kenderes Városi Önkormányzat közötti bérleti 
szerződés meghosszabbításáról 
 
                 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
                 a tulajdonát képező Kenderes, külterület 0571 hrsz.-on nyilvántartott 
                 ingatlanon található bérleményre vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja 
                 2022. december 31. -ig terjedő időszakra a Vodafone Magyarország Zrt-vel. 
                 A bérleti díj összegét 500 ezer Ft + ÁFA/év állapítja meg. 
 
                  Erről: 1. Vodafone Magyarország  Zrt 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 
                            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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon Karcagon részt 
vett az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról tartott tájékoztatón, ahol kérték az 
önkormányzatok segítségét a tartalékos rendszer fejlesztésében. 
A tervek szerint járásonként egy század területi elven szervezett tartalékos erő megalakítására kerül 
sor. Az Önkéntes Területvédelmi tartalékos szervezet szükség esetén helyben biztosít egy kiképzett, 
felkészített, alkalmazható erőt. A toborzásra szóló felhívást közhírelik, a helyi újságban 
megjelentetik. Kéri a jelenlévőket, hogy saját környezetükben tájékoztassák a lakosságot a 
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 lehetőségről. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megjelent a Magyar Közlönyben az a Kormányhatározat, 
miszerint a Kormány 1.200,5 millió forint forrást biztosít az önkormányzat tulajdonában álló egyes 
közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítására a 2017. évi központi költségvetésből. A megnyert 
TOP-os pályázatok teljes összegét átutalta a Magyar Államkincstár Ezúton is köszönetét fejezte ki 
Magyarország Kormányának. 
 
A Képviselő-testület soron következő ülésen fog dönteni az önkormányzat által adományozott 
kitüntetésekről. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a jövő héten fog ülésezni. A bizottság várja a 
kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat. 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy Dr Orosz Mihály aljegyző úr augusztus 1-től másik munkahelyen fog 
dolgozni, mivel családjával Nyíregyházára költözik. Saját maga és a Képviselő-testület nevében 
megköszönte aljegyző úr munkáját, a jövőben sok munkasikert, és boldogságot kívánt számára. 
 
DR OROSZ MIHÁLY aljegyző: megköszönte a Képviselő-testületnek a közös munkát. Bízik 
benne, hogy munkájával hozzájárult a település fejlődéséhez, szakmai ismereteivel segíteni tudta az 
önkormányzat működését. Sok sikert kívánt a további munkához. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 óra 40 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 26-án 
16 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.július 
26-i  ülése napirendjének elfogadásáról     89/2017. 
 
1./ A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére 
     kiírt pályázat beadásáról, a szükséges önerő biztosításáról  90/2017. 
 
2./ 
 
a.) TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" 
     című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői  
     szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról     91/2017. 
 
b.) TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes-Zöld Város Program” 
     című a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával 
     összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról           92/2017. 
 
c.)TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008  „Kenderes-Zöld Város Program” 
    című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat 
    ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                  93/2017. 
 
d.)TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 "Kenderes- Zöld Város Program" 
   című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat  
   ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                   94/2017. 
 
3./ 
 
a.) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024  "Szociális alapszolgáltatások  
       infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázat  
     keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat 
     ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                95/2017. 
 
 
 
 
 
 



 
 2 - 

 
b.)TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások  
   infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázat  
   keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői  
   szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 96/2017. 
 
 
c.)TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 "Szociális alapszolgáltatások  
     infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"  című a projektre  
   kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat  
   ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                             97/2017. 
 
4./ 
 
a.)TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi  
   környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat  
   keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat  
   ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                            98/2017. 
 
b.)TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi  
    környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat 
    keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
    nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                     99/2017. 
 
c.)TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi  
    környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című  
    a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával 
    összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   100/2017. 
 
d.)TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi  
   környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat  
   keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői  
   szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 101/2017. 
 
e.)TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi  
    környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című  
    a projekt marketing, kommunikációs szolgáltatásainak 
    biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő  
    kiválasztásáról                                                                                    102/2017. 
 
5./A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről       103/2017. 
 
6./ A Vodafone Magyarország Zrt és Kenderes Városi 


