
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 14-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás képviselők. - 
 
Bejelentéssel távol: Tóth Tiborné alpolgármester, Veresné Nagy Margit képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár 
vezetője, Nagyné Lenge Margit, a Szent Imre Általános Iskola, Liliom és Egységes Óvoda-
Bölcsőde igazgatója, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Szűcs Anita, 
Balogh Károlyné meghívottak, 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 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  105/2017.(VIII. 14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 14-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 nt  m e g t ár g y a l á s a 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(VIII....) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II. 16.) rendelet 
módosításáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva. 
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ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
képviselő-testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a költségvetés módosítására részben a 2017. évben elnyert 
TOP-os pályázatokra megkapott előlegek, a minimálbérre történő kiegészítés hozzájárulása, és a 
közmunkaprogramok miatt került sor. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy mi az oka annak, hogy a szakmai anyagokra, 
gyógyszerekre betervezett összeg teljesítése kiugróan magas, több mint 11-szeres? 
 

A feltett kérdésre Süvegesné Bakondi Mária válaszolt. 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: a „szakmai anyag” kifejezés egy összefoglalást jelent, amely tartalmazza a 
gyógyszerekre, vegyszerekre, könyvekre, folyóiratokra stb. betervezett összeget. Ebben szerepelnek 
az öt megnyert közmunkaprogram dologi kiadásai is, amelyek a tervezéskor még nem voltak 
ismertek.  
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő érdeklődött, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezek a kiadások külön 
szerepeljenek? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető:  a jogszabály azt írja elő, hogy kiadásnemenként 
kell tájékoztatást adnia a Képviselő-testületnek a költségvetés módosításakor, amelynek ez az 
előterjesztés megfelel. A Képviselő-testületet 28 mellékletben, részletesen tájékoztatja a 
költségvetésről, amely mindegyikének kb. 50 sora van. Úgy gondolja, hogy ennél részletesebb 
tájékoztatást már nem tud adni, természetesen – amennyiben a testületnek ilyen irányú kérése van – 
igyekszik megtenni, de megismételte, hogy a rendelet-tervezet a jogszabálynak megfelelően van   
összeállítva. A közfoglalkoztatási programok április elején indultak, emiatt ebben a félévben kellett 
a költségvetésben is szerepeltetni ezeket a számokat. Az előterjesztésben részletesen szerepelnek a 
2017. évi bevételi kiadási előirányzatok változásai, amelyben kitűnik, hogy a közfoglalkoztatási 
programok beindulása miatt a dologi kiadások + 24 964 488 Ft-tal módosulnak, amelyből 1 875000 
Ft kivételével  az ultrahangos készülék beszerzése miatt) a közmunkaprogramokra lett felhasználva. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
 

12/2017.(VIII. 15.) 
önkormányzati rendelete 

 

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II. 16.) rendelet módosításáról 
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Kenderes, 2017. augusztus 14. 
 

(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 2017. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról 
 

Szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:  számadatokból is kitűnik, hogy az intézmények komolyan 
veszik a gazdálkodást, és az elmúlt időszakhoz hasonlóan  takarékos, szigorú gazdálkodást 
folytatnak. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 106 /2017. (VIII. 14.) Kt. számú határozata  
  a 3/2017.  (II. 16.)  számú költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete    döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak 
szerint elfogadja: ( 1., 2. számú melléklet) 
Bevételek 

Önkormányzatok működési támogatása:    197 233 263,-Ft              46% 

Felhalmozási célú támogatások:           470 219 656,-Ft  100% 

Közhatalmi bevételek:   32 701 625,-Ft  35%   

Működési bevételek:               84 785 800,-Ft  39% 

Felhalmozási bevételek:        655 328,-Ft  48% 

Bevételek összesen:              785 595 670,-Ft  65% 

 

Kiadások  
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Személyi juttatások:             167 984 170,-Ft  42% 

Munkaadókat terhelőjárulék:              33 590 989,-Ft  48% 

Dologi kiadások:               94 564 395,-Ft  42% 

Ellátottak pénzbeli juttatása:     7 595 000,-Ft  22% 

Egyéb működési célú kiadás:     1 318 425,-Ft  11% 

Beruházások:       5 904 617,-Ft  1% 

Felújítások:                     0,-Ft  0% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások:       200 000,-Ft  33% 

Kiadások összesen:             311 157 596,-Ft  25% 

 

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. (2. számú melléklet) A Magyar Államkincstár 
felé visszafizetési kötelezettsége 6 278 719,-Ft ( Kenderesi Gondozási Központ  működési engedély 
nélküli beindítása miatt ) erre az összegre már nem kérhettünk rendkívüli önkormányzati támogatást 
mert tárgyévet megelőző tartozás.  

Visszafizetési kötelezettség még   8 538 084,- Ft ( A 2016. január 05.-ig esedékes segélyeket az 
önkormányzat 2015. december végén kifizette amit az ellenőrzés során  Kincstár nem fogadott el 
teljesítésnek. )  , ezen összeg szerepel a benyújtott  rendkívüli önkormányzati támogatási 
igényünkben, melyről még nem született döntés. 

 

Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr, Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben 
 
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 a partnerségi egyeztetés szabályairól 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
alapján minden településnek október 1-ig el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet, 
amelyhez szorosan kapcsolódik a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló beterjesztett rendelet-
tervezet. A rendelet-tervezet tartalmazza – többek között - az egyeztetésben résztvevők körét, 
általános rendelkezéseket, a tájékoztatás módját, a javaslatok és vélemények dokumentálásának 
módját. Ehhez a napirendhez szorosan kapcsolódik a 8. napirendi pont, amelyben árajánlat kérésről 
fog dönteni a testület a Település Arculati Kézikönyv elkészítésére. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
 

13/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendeletet 
a partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
 
Kenderes, 2017. augusztus 14. 
 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                     jegyző  
 
 

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 Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című 
pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban általánosságban kérdezi, 
hogy lehetne-e a teljes pályázati anyag másolatának megküldése részére?  Azért kérdezi ezt, mivel a 
beterjesztett előterjesztésből csupán a cég nevét, és az általa megadott ajánlatát tudja meg. Azt 
gondolja, hogy lényegesen több információhoz jutnának,- a cégre vonatkozóan, illetve 
referenciamunkák tekintetében – ha a teljes anyag rendelkezésre állna. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bármely testületi tagnak lehetősége van a teljes pályázati 
anyag betekintéséhez. Úgy gondolja, hogy valamennyi munkatársa, akik a Közbeszerzési Bizottság 
tagjai, megfelelő felkészültséggel rendelkeznek, teljesen tisztán folytatják le a közbeszerzési 
eljárást, szakmai előkészítést. Ő polgármesterként is megbízik bennük, olyan szinten, hogy a 
javaslatukat a döntés előkészítésben el tudja fogadni, és támogatni tudja a testület előtt. De ha erre  
igény van, bármikor állnak rendelkezésre. 
 
BAKTAI KÁMÁN képviselő: csak ismételni tudja az előző kérését, miszerint minél több 
információval rendelkeznek, annál könnyebb a döntést meghozni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:sokszor nagyon rövidek a határidők ilyen döntéseknél. A 
képviselőknek elektronikusan mennek az anyagok, egyedül Baktai Kálmán kérte, hogy minden 
anyagot írásban küldjenek ki részére. Az elektronikusan küldött anyag sokkal könnyebb lenne a 
hivatal számára az idő rövidsége és takarékossági szempontok miatt is. Bármikor meg lehet nézni, 
az anyagokat. A döntés meghozatalához a pályázaton nyert összeget kell tudni, valamint azt, hogy 
milyen ajánlatot kértünk, ehhez plusz információ nem szükséges. Mindenki jogszabály szerint 
készíti el,és a legkedvezőbb ajánlatot adó a nyertes. 
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Elektronikus felületen jelenik meg a pályázati felhívás, amelynek ,nagyon szigorú jogszabályi 
előírásai vannak, Mivel mindenkitől ugyanarra a munkára kérnek ajánlatot, a Közbeszerzési 
Bizottság megvizsgálja, hogy kié a legkedvezőbb ajánlat, amely minden esetben irányadó a döntés 
meghozatalánál. A döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester személy szerint neki, és valamennyi testületi tagnak az a célja, 
hogy olyan döntést hozzanak, amely a későbbiekben bármilyen ellenőrzés próbáját kibírja. A 
közelmúltban elnyert valamennyi pályázatnak nagyon örülnek, és most a legfontosabb feladatuk az, 
hogy minél gyorsabban, gördülékenyebben használják fel az elnyert összeget, úgy, hogy pontos, 
precíz elszámolást tudjanak adni. Baktai Kálmán kérésének megfelelően a kért anyagot 
rendelkezésére bocsájtják. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: neki el kell számolni a választói felé. Az előző testületi ülésen azért 
tett  megjegyzést, mert 7 pályázatot adott be egy bizonyos cég, és mind a hét pályázatot megnyerte. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nyilván olyan cégek nyernek, amelyek a legkedvezőbb árat 
adják, és vannak referenciáik. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 107/2017. (VIII.14.)Kt. számú határozata 
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat 
keretében megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
500.000- Ft. + 135.000 Ft ÁFA (27%) =635.000 Ft.) tevő Bakos László egyéni vállalkozót 
(5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 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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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 kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” 
című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  Kenderes Város Önkormányzatának 108/2017. (VIII.14.) Kt. számú határozata 
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat 
keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a fenti 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 
500.000- Ft. + 135.000 Ft ÁFA (27%) =635.000 Ft.) tevő Bakos László egyéni vállalkozót 
(5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 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. 
 

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 kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” 
című pályázat keretében megvalósítandó teljes körű nyilvánosság biztosítását ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 Kenderes Város Önkormányzatának 109/2017. (VIII.14.) Kt. számú határozata 
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat 
keretében megvalósítandó teljes körű nyilvánosság biztosítását ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó teljes körű nyilvánosság 
biztosítását ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
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 200.000- Ft. + 54.000 Ft ÁFA (27%) =254.000 Ft.) tevő Populart Produkció Kft. (1078 
Budapest, Rottenbiller utca 44.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Populart Produkció Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
7.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 Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” 
című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

 Kenderes Város Önkormányzatának 110/2017. (VIII.14.) számú határozata 
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat 
keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti 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 
860.000- Ft. + 232.200 Ft ÁFA (27%) =1.092.200 Ft.) tevő Fegyverneki Területfejlesztő 
Központ 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 Kft. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

8.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 árajánlat kérésről Kenderes Település Arculati kézikönyv elkészítésére 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  111/2017.(VIII. 14.) Kt. számú határozata  
Árajánlat kérés Kenderes Település Arculati kézikönyv elkészítésére. 
  
Kenderes Város Önkormányzata a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint 
tartalommal  a Település Arculati Kézikönyv elkészítésre árajánlatot kér a következő 
vállalkozásoktól, mely tartalmazza a településtervező  és ahhoz kapcsolódó főépítészi 
tevékenységet is.. 
 
Településtervezők: 
Civisterv Bt 
Zsemberi István ügyvezető4031 Debrecen Derék utca 24. istvan.zsemberi@civisterv.hu 
Urban Linea Kft 
Labbancz András ügyvezető4405 Nyíregyháza Pitypang utca 10. labbancz.a@gamail.com 
Kiszelovics és Társa Kft 
Kiszelovics Ildikó ügyvezető 5000 Szolnok Szántó krt. 52. A.ép. II/5. 
kiszelovicsildiko@upcmail.hu 
 
 
 Erről értesül:       1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                  2./ Civisterv Bt. 4031 Debrecen Derék utca 24.  
          3./ Urban Linea Kft. 4405 Nyíregyháza Pitypang utca 10 
                    4./ Kiszelovics és Társa Kft. 5000 Szolnok Szántó krt. 52. 

     5./ Irattár 
                 
 
9-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 támogatási előleg megigényléséről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető, és 
Ács Andrea Éva, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese. 
 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése című pályázaton  energetikai 
korszerűsítésre pályázatot nyertek a Művelődési Ház felújítására. Ez az egyetlen olyan pályázat, 
ahol önerőre van szükség. Az összeget tudják biztosítani, mivel a költségvetésben terveztek ilyen 
célra keretet. A pályázat utófinanszírozott, amihez 50 % előleget tudnak igényelni, amelyhez a 
Képviselő-testület felhatalmazása szükséges. A fennmaradó 50 % biztosításához hitel felvételére 
lesz szükség, amelynek az összege 24.171.031 Ft. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményezte az előterjesztést, amelyet elfogadásra javasol a 
Képviselő-testületnek. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 112/2017.(VIII.14.) Kt. számú határozata 
támogatási előleg megigényléséről 
 
                     Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                     hozzájárul ahhoz, hogy a településképet meghatározó 
                     épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi 
                     tér létrehozása, fejlesztése energetikai korszerűsítés 
                     támogatói okiratában szereplő 24.171.034 Ft igényelhető 
                     támogatási előleget megkérje. 
                     Felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                     Osztályát szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető 
 
                     Erről:  1./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                                2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                                      é r t e s ü l n e k. 
b.) 
Előterjesztés támogatási megelőlegezési kölcsön igénybevételéről 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 113/2017.(VIII. 14.) Kt. számú határozata 
támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételéről 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat  24.171.034 Ft összegű támogatás  
     megelőlegezési kölcsön felvételét határozta el  Településképet meghatározó  
     épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
     energetikai korszerűsítése elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó  24.171.034 Ft  
     támogatás megelőlegezésére. 
 
     A kölcsön végső lejárata: 2018. július 13.                    
    A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a kölcsönt,  
     kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 
    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a   
    kölcsönfelvétel ügyében eljárjon és a támogatás megelőlegezési kölcsönszerződésre,  
    az árajánlatokat bekérje és a testület elé terjessze. 
    A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási 
    Osztályt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

 11 - 



 
 
 Határidő. Azonnal 
            Felelős: Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető 
 
           Erről: 1./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő jelezte, hogy a Szövetkezeti út elején hatalmas mélyedés van, amely 
már fel lett töltve zúzalékkővel, de továbbra is balesetveszélyes, félő, hogy be fog szakadni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Szövetkezeti út közepén is balesetveszélyes a járda. Kérte a 
Városgazdálkodás intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
A  Kenderesi Gondozási Központtól jelzés érkezett, hogy a lakosság egy része nagyon rossz 
körülmények között él. Sok lakásban az  alapvető higiéniás körülmények sincsenek biztosítva. A 
házaknál több esetben tapasztalták, hogy nincs WC, amely egészségügyi szempontból 
megengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, mert a 
közmunkaprogram keretében terveztek megoldást találni a problémára. A Munkaügyi Központ 
tájékoztatása alapján ebben az évben nem tudnak biztosítani ilyen célra forrást, ezért a jövő évben 
kifejezetten ilyen jellegű közmunkaprogramban szeretnének részt venni. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ, a Szociális és Kulturális Bizottság tagja:Bánhalma virágosítását tervezik, 
amelyhez minden segítséget szívesen fogadnak. Sásliliomot szeretnének ültetni az utcákban, minél 
nagyobb területen. 
 
A jövő hét végén megrendezésre kerülő Vadgesztenye Fesztiválra minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők és a város önkormányzata. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bejelentette, hogy a testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját. 
A nyílt ülést 14 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. augusztus 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:            Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  
augusztus 14-i ülése napirendjének elfogadásáról                                   105/2017. 
 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     12/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelete a 2017. évi 
     költségvetésről szóló 3/2017.(II.16.) rendelet módosításáról 
 
2./ A 3/2017.(II.16.) számú költségvetési rendelet első félévi 
     teljesítéséről                                                                                        106/2017. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     13/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelet a partnerségi 
     egyeztetés szabályairól 
 
4./ A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai 
     célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó 
     közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
     kiválasztásáról             107/2017. 
 

5./ A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai 
     célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó 
     műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
     kiválasztásáról             1082017. 
 

6./A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai 
     célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó 
     teljes körű nyilvánosság biztosítását ellátó nyertes ajánlattevő 
     kiválasztásáról             109/2017. 
 

7./A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai 
     célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó 
     projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő  
     kiválasztásáról             110/2017. 
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Napirend:        Szám: 
 
 
8./ Árajánlat kérés Kenderes Település Arculati kézikönyv  
      elkészítésére        111/2017. 
 
9./ 
 
a.) Támogatási előleg megigényléséről     112/2017. 
 


