
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án 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, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak:Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Csehné Köteles 
Rozália belső ellenőr, Koncz Éva aljegyző, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
vezetője, Balogh Károlyné meghívott, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető, 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a 
napirendet illetően, tegye meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:kérte, hogy tárgyalja meg a testület a Hunyadi út lakóinak írásban 
beadott kérelmét. A Hunyadi út olyan rossz állapotban van, amely miatt balesetveszélyessé vált. A 
lakók a testület segítségét kérik az út rendbetételéhez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tudnak a problémáról, amelyet eddig pénzeszköz hiányában 
nem tudtak elvégeztetni. A kérelmet az „Egyebek” napirendi pontban  javasolja megtárgyalásra. 
 
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 122/2017.(IX. 20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendekre tett javaslatát – az elhangzott módosítással  
 kiegészítve – elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a konzorciumi 
együttműködési megállapodás 1. számú módosításának jóváhagyásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné polgármester. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az előterjesztésben szerepel, hogy a megállapodás 
módosítására azért kerül sor, mivel a tervezés során olyan, a felhívásban rögzített kritériumoknak is 
megfelelő igények merültek fel, amely európai forrásból finanszírozhatóak, továbbá Jászfényszaru 
önkormányzata kezdeményezte egy ipari terület bekötését is, amely európai forrásból nem 
támogatható, a finanszírozását ugyanakkor Jászfényszaru önkormányzata vállalja. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő érdeklődött, hogy mikorra várható a beruházás kezdete? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az időjárástól függően már ősszel elkezdődhetnek a munkák, 
de lehet, hogy csak a jövő évben kezdenek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 123/2017. (IX.20.)  Kt. számú határozata 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a konzorciumi együttműködési 
megállapodás 1. számú módosításának jóváhagyásáról 
 
 

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és a konzorciumi megállapodás 1. számú 
módosítását a tervezet szerint jóváhagyja. A megállapodás módosításának aláírásával megbízza 
Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ NFP Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 
 

 
              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 
Előterjesztés„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”című 
pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre 
felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 124/2017. (IX.20.) Kt. számú határozata 
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” 
című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre 
felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné 
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost és 
Bakos László közbeszerzési tanácsadót. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő 
ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas 
ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra.   

1.   4ÉK Kft 5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a      kunpal63@hotmail.hu 

2.   TÚRSZOL Kft  5400 Mezőtúr, Széchenyi u. 25.   konterb@gmail.com 

3.   NÉPSZER KFt  5300 Karcag,  Szivárvány u. 4.  nepszer@nepszer.hu 

4.   BBB-GLAS IPARI KFT  5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 3.  uveg@bbbglas.hu 

5.   KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT  5340 Kunhegyes, Zádor u. kunhegyesiepitok@gmail.com 

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

 
              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 
 
Előterjesztés közvilágítás korszerűsítéséről LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat régebb óta tervezi a jelenleg üzemelő, 
technológiailag elavult, magas költséggel üzemelő közvilágítási lámpatestek cseréjét. Az 
önkormányzatot több szakvállalkozás megkereste a lámpatestek cseréje tárgyában. Javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítási igények, az elvárt üzemeltetési költségmegtakarítás, és a 
konkrét műszaki és tulajdonjogi elvárások pontos meghatározását követően az önkormányzat 
meghívásos közbeszerzési eljárást folytasson le, a kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre vezető főtanácsos. 
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FODOR IMRE vezető főtanácsos: a LED technológia költséghatékonyabb, modernebb, és 
korszerűbb  a jelenlegi technológiánál, amely 15-20 évig tartósan világít. A nyertes ajánlattevő 
vállalkozással szembeni elvárásokat az előterjesztés tartalmazza. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nagyon örül, hogy költséghatékony és korszerű technológiát 
terveznek, amellyel akár 56 % megtakarítás is realizálható. Ugyanakkor érdeklődik, hogy milyen 
lesz a fényerőssége az új technológiának? 
 
FODOR IMRE vezető főtanácsos:a világítás fényerősségét az önkormányzat fogja kiválasztani. 
Más világítása lesz a mellékutaknak, és más világítás lesz a főutakon. A jelenlegi világításnál 
gyengébb fényerősséget nem fognak elfogadni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő javasolta, hogy a fényerősségre vonatkozó igényeket is közöljék a 
közbeszerzési eljárás során. 
 
FODOR IMRE vezető főtanácsos:a közbeszerzési kiírásban kell szerepeltetni az ilyen irányú 
igényeket. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 125 /2017.(IX. 20.) Kt. számú határozata 
Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból 
történő refinanszírozással 
 

1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Város közigazgatási területén 
létesített közvilágítási rendszer korszerűsítését meg kívánja valósítani. 

2. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont megvalósítása érdekében 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a 
továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást folytat le „Kenderes Város közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési 
beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása” tárgyban. 

3. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat végrehajtásához 
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására külső – ezen területen megfelelő 
tapasztalattal, referenciával rendelkező – közbeszerzési tanácsadót alkalmaz, melynek 
kiválasztása a Képviselő-testület feladata. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtásához szükséges okiratokat aláírja, a szükséges kötelezettségvállalásokat 
megtegye. 

 
Határidő: 2017.szeptember 20-tól folyamatos 

 
 
                  Erről értesül: 1./Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,     
                                             Helyben 
                                        2./ Irattár 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 126/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és 
üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról 
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  Kenderes Város közigazgatási 
           területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési 
           feladatok ellátása tárgyában megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság 
           elnökének megválasztja Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, 
           a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost.  
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     3./ Bírálóbizottság tagjai, 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 
 
Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról és a kiírásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról és a kiírásáról 

 
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött 

arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi pályázati fordulójához. A határozat mellékleteiben rögzítettek szerint dönt a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2018. évi kiírásáról (1. sz. melléklet, 2. sz. 
melléklet,). 

 
2. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
E r r ő l  é r t e s ü l n e k: 
1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben. 
2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben. 
3. Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
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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 Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 128/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról  
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenderes Város  
 Víziközműveinek 2018-2032-es évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
 Tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
                   Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                             2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, 
                                   Helyben, 
                   3./  Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                   4./  Irattár 
 
                         é r t e s ü ln 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 
 
Egyebek  
 
a.) 
 
Előterjesztés a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságban való képviseletről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 164/2014.(XI. 5.) Kt. számú 
határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzatot a Kisújszállási Önkormányzat Tűzoltó-
parancsnokság ülésein Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő teljes jogkörrel képviseli. 
Időközben Kocsmár Gyula lemondott képviselői mandátumáról, ezért szükséges új képviselőt 
választani. Javasolta, hogy 2017. szeptember 20-tól Ács Andrea Éva önkormányzati képviselő  
képviselje az önkormányzatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 129/2017.(IX. 20.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságban való képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság ülésein 
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 Kenderes Város Önkormányzatát Ács Andrea Éva önkormányzati képviselő 
 2017. szeptember 20--tól teljes jogkörrel képviseli. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4.  Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 93/2017.(VII.26.) Kt. számú 
határozatában döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város program” című 
pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. Az előkészítés során az előterjesztésben és a határozatban elírás történt Javasolta a 
határozat módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 130/2017. (IX.20.) Kt. számú határozata 
a 93/2017.(VII. 26.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2017.(VII.26.) 
 Kt. számú határozatában helytelenül szereplő pályázati kódot és a 
 pályázat címét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008 „Kenderes-Zöld Város Program” 
 
 A Képviselő-testület a határozat további részét változatlanul hagyja. 
 
 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. 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:ismertette a DIGI Távközlési és Szolgáltató KFT kérelmét. A 
cég a 34. számú főút Kenderes-Bánhalma lefedettségét szeretné javítani, ezáltal megfelelő 
minőségű szolgáltatást szeretne biztosítani. Ehhez a Bánhalma, Akácos úton lévő, az önkormányzat 
tulajdonát képező, és a TRV Zrt üzemeltetésében lévő, 30 méter magas hidroglóbuszra szeretnének 
eszközöket szerelni. A víztorony használatát a TRV Zrt előzetesen támogatja, de a műszaki 
egyeztetések folytatásához az önkormányzat jóváhagyását követően van lehetőségük. Kérik a 
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 Képviselő-testület jóváhagyását Kenderes-Bánhalma és környezetének DIGI általi lefedettséget 
biztosító szolgáltatás biztosításához, és a jelzett hidroglóbuszon antennák elhelyezésének 
támogatásához. 
Az elhelyezésért 600 Ft + ÁFA/év bérleti díjat ajánlottak fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 131/2017. (IX.20.) Kt. számú határozata 
a Digi Távközlési és Szolgáltató  KFT kérelméről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
 a tulajdonát képező Bánhalma, Akácos úton lévő, a TRV Zrt üzemeltetésében 
 lévő, 30 méter magas hidroglóbuszra a Digi Távközlési és Szolgáltató KFT  
 eszközöket szereljen fel a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása 
 érdekében. 
 A bérleti díj összegét, amely 600.000 Ft + ÁFA/év a Képviselő-testület 
            jóváhagyja. 
            Felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert  a bérleti szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Digi Távközlési és Szolgáltató KFT 1134 Budapest, Váci út 35. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                        é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: továbbra is nagy gondot okoz a településen a kóbor kutyák 
jelenléte. Az önkormányzat eddig is próbált lépéseket tenni az ügy megnyugtató megoldása 
érdekében. Több önkormányzattal tárgyaltak, de megoldást eddig nem találtak. Egyek nagyközség 
önkormányzatának képviselőjével folytatott tárgyalások eredményeképpen megállapodás 
megkötését javasolja a két önkormányzat között a kóbor, illetve veszélyes ebek befogadására. A 
megkötendő megállapodásban rögzíteni fogják a kóbor ebek tartásából felmerülő költségeket,amely 
25 kg-os, vagy annál kisebb súlyú ebek esetén 6.299 Ft +ÁFA/db, azaz összesen 8 ezer Ft, 25 kg 
felett 7874 Ft + ÁFA/db, azaz összesen 10.000 Ft/db, amelyet a beszállított ebek száma alapján 
kiállított számla alapján kell az önkormányzatnak megfizetnie. 
Ez a megoldás az önkormányzat számára megfelelő lenne, mivel nem rendelkezünk az ebek 
befogadására alkalmas területtel. Javasolja, hogy támogassa a testület a megállapodás megkötését, 
mivel a lakosság folyamatosan számon kéri az önkormányzattól a probléma megoldását. 
Jegyző úr a közelmúltban elindította a kötelező ebösszeírást, amely a jelenleg ismertetett 
lehetősséggel megoldást fog adni a jelenlévő problémára. Addig, amíg nem rendelkezik az 
önkormányzat megfelelő nyilvántartással, nem tudják követni az ebek tulajdonosait. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a kóbor, illetve veszélyes ebek befogása és elszállítása az 
önkormányzat feladata. Az egyeki önkormányzat az ebek befogadását vállalja, amely csak 
hivatalosan bejegyzett telepen biztosítható. Az önkormányzat jelenleg nem tudja más formában 
biztosítani a befogott ebek tartását. A kötelező ebösszeírás lehetőséget teremt majd az ellenőrzések 
lefolytatására, és ahol szükséges bírság kiszabására. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadja 
el a megállapodásban foglaltakat, és bízza meg polgármester asszonyt a megállapodás aláírásával. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 132/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
Egyek Nagyközség Önkormányzatával megkötendő megállapodás jóváhagyásáról 
a kóbor, illetve veszélyes ebek befogadására 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
 jóváhagyta Egyek Nagyközség Önkormányzatával (4069 Egyek, Fő út 3.) 
 megkötendő megállapodást a kóbor, illetve veszélyes ebek befogadására 
 a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 
 A megállapodás  2017. október 1-től lép hatályba. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a megállapodás  
 aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Egyek Nagyközség Önkormányzata 4069 Egyek, Fő út 3. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ismertette Ollári Csaba és Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi 
út 2. szám alatti lakosok levelét, akik eladásra ajánlották a tulajdonukat képező Kenderes Hunyadi 
út 6, és József Attila út 15. szám alatti ingatlanokat. 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé  
ingatlanok vásárlását., mivel ilyen célra nincs betervezve pénzösszeg. Kérte a testület tagjainak 
véleményét a kérelemmel kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő  úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak ki kellene dolgoznia egy 
programot a lakásvásárlásokkal kapcsolatban, mivel ha nincs előre kidolgozott program, akkor azt 
gondolhatják a lakosok, hogy szimpátia alapján történnek a vásárlások. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester úgy gondolja, hogy senki sem gondolhatja azt, hogy szimpátia 
alapján történnek a vásárlások, mivel nem ő dönti el ezeket a vásárlásokat, hanem a testület.  
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Ki lehet dolgozni programot, de semmi értelmét nem látja, mivel nem áll rendelkezésre erre 
pénzösszeg. A Képviselő-testület az előzőekben megvásárolt ingatlanokról a fennálló körülmények 
és indokok ismeretében döntött. 
 
Dr Bencze Miklós képviselő 14 óra 40 perckor kiment a tárgyaló teremből, így a jelenlévő 
képviselők száma 5 fő. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 133/2017.(IX. 20.) Kt. számú határozata 
Ollári Csaba és Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi út 2. szám alatti lakosok 
kérelméről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 Ollári Csaba és Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi út 2. szám alatti 
 lakosok megkeresését a tulajdonukat képező Kenderes, József Attila út 15. és 
            Hunyadi út 6. szám alatti ingatlanok megvásárlását illetően. 
 A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat költségvetése nem 
 teszi lehetővé az ingatlanok megvásárlását. 
 
 Erről: 1./ Ollári Csaba és Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi út 2. 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                       
                           é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
 
Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás elévült, behajthatatlan követeléseinek elengedéséről 
 
Dr Bencze Miklós képviselő a napirend tárgyalása közben, 14 óra 45 perckor visszaérkezett a 
tárgyalóterembe, így a jelenlévő képviselők 6 fő. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az intézmény a 2009-2012-es években keletkezett elévült, 
behajthatatlan víz-illetve szennyvízdíj tartozásait a beterjesztett előterjesztés tartalmazza éves 
bontásban. Ez az összeg összesen 850.540 Ft, amelyet elhalálozás, és egyéb ok miatt nem tudtak 
behajtani. Kérte az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 134/2017.(X.20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás intézmény elévült, behajthatatlan követeléseinek 
elengedéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kenderes  
 Városgazdálkodás intézmény elévült, behajthatatlan követeléseit 
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 elengedi az alábbiak szerint: 
             

Év Vízdíj Szennyvízdíj Eljárási díj Összesen: 

2009. 
    15.824,-                0,- 0,-  15.824,- 

 
2010.    50.024,-        3.384,- 0,- 53.408,- 

2011. 
131.871,-       60.514,- 2.000,- 194.385,- 

2012. 
443.220,-      141.703,- 2.000,- 586.923,- 

Összes 
tartozás: 640.939,-      205.601,- 4.000,-       850.540,- 

 
           Erről. 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                     3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
   
                          é r t e s ü l n e k. 
g.) 
 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat és Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság között megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 135/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat és Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság  
között megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 
 a Kenderes Városi Önkormányzat és a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
           (5310 Kisújszállás, Nyár út 2.) közötti támogatási szerződést a jegyzőkönyv melléklete 
            szerinti tartalommal. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a támogatási 
 szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság  
                           5310 Kisújszállás, Nyár út 2. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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h.) 
 
Előterjesztés  Kenderes Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény 
alapján el kell készíteni a Település Arculati Kézikönyvet. A kézikönyv elkészítéséhez település 
tervező és főépítész bevonása szükséges. A kézikönyv elkészítésére három vállalkozástól kértek 
árajánlatot, amely tartalmazza a településtervező és ahhoz kapcsolódó főépítészi tevékenységet is.A  
kézikönyv elkészítéséhez 1 millió Ft-ot központi költségvetésből biztosítanak, a többit az 
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. 
Javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  136  /2017.(IX. 20. ) Kt. számú határozata  
 Kenderes Település Arculati Kézikönyv elkészítéséről 
  
Kenderes Város Önkormányzata a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint 
tartalommal  a Település Arculati Kézikönyv elkészítésével és ahhoz kapcsolódó főépítészi 
tevékenység elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó Kiszelovics és Társa Kft. (5000 Szolnok 
Szántó krt. 52. A.ép. II/5) bízza meg. A munka elvégzésnek határideje: 2017.december 31. 
A településarculati kézikönyv elkészítésének díja:800.000 Ft + ÁFA 
Főépítészi tevékenység: 450.000 Ft alanyi ÁFA mentes 
  
 Erről értesül:       1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                    2./  Kiszelovics és Társa Kft. 5000 Szolnok Szántó krt. 52. 

     3./  Irattár 
                 
i. 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom 
Óvoda óvodai szülői munkaközössége kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A kérelemben 
leírták, hogy a óvoda udvarán található játékok elhasználódtak, javításuk folyamatosan történik. A 
megfelelő engedéllyel rendelkeznek, de látványban és funkcióban sem tökéletesek már. A szülői 
munkaközösség a legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy minden eszközzel megpróbálja a z óvodát 
és a gyermekeket támogatni, és az elhasználódott udvari és csoportszobai játékokat újakra szeretné 
cserélni. Úgy vélik, hogy ez az elhatározás találkozik a Képviselő-testület terveivel, hiszen a 
felújított óvoda épületének képét tovább javítaná az óvoda udvarán található játékok kicserélése, 
illetve újak vásárlása. Ehhez kérnék a Képviselő-testület anyagi támogatását, amellyel 
hozzájárulnak terveik megvalósításához. A támogatást a Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai 
Alapítvány részére kérik átutalni. 
Úgy gondolja, hogy nemes cél érdekében fogott össze az óvoda szülői munkaközössége. Az óvoda 
felújítására az önkormányzat 100 millió Ft-ot nyert, de ez nem ad lehetőséget az udvari játékok 
felújítására. A támogatás odaítélését személy szerint támogatja, és úgy gondolja, hogy meg kell 
keresni olyan vállalkozókat és szervezeteket, amelyek támogatni tudják az ilyen célokat. Javasolta, 
hogy az önkormányzat 100 ezer Ft-tal támogassa a játékok felújítását. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 137/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
a Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítvány támogatásáról óvodai 
játékok cseréjéhez 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
 döntött, hogy a Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítványt 
 100 ezer Ft-tal támogatja 2017. évi költségvetési tartaléka terhére 
            óvodai udvari játékok cseréjéhez. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert 
 a támogatási szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítvány 
                           5331 Kenderes, Szent István út 60. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      4./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
j./ 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Hunyadi út lakói írásban keresték meg a Képviselő-testületet 
azzal, hogy támogassák kérésüket. Levelükben leírták, hogy az út állapota nagyon rossz, 
balesetveszélyes. Az utcában sok idős ember lakik, a mentőnek és a betegszállítónak gyakran kell 
arra mennie. Az utcában a gyalogos, a kerékpáros és a gépjármű közlekedés is életveszélyes. Úgy 
vélik, hogy az itt élő emberek jogos igénye az út rendbetétele, a meleg aszfalttal történő borítása. 
A probléma az önkormányzat előtt is ismert,de eddig az önkormányzat anyagi helyzete nem tette 
lehetővé utak felújítását, és  jelenleg sincs ilyen jellegű pályázati lehetőség.  Véleménye szerint az 
utat kátyúzni már nem lehet, arra meleg aszfaltburkolat kellene. Javasolta, hogy készíttessenek 
költségvetést az út aszfaltozására. A jövő évben indul a szennyvízberuházás, amely érinti a Hunyadi 
utat is. Az út felújítását csak a szennyvízberuházás végeztével kellene elvégeztetni. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: kérte, vegyék figyelembe, hogy az út balesetveszélyes, több baleset 
is történt az utcában. A lakók több éve kérik az önkormányzattól az út javítását, aszfaltozását. A 
kátyúzást is megoldásnak látja, mivel a balesetveszélyt minél hamarabb meg kellene szüntetni. Úgy 
véli, hogy ennek az útnak prioritást kellett volna kapni  már az előző években is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az út javítását eddig nem tudták elvégeztetni, mivel nem állt 
rendelkezésre anyagi forrás. Úgy gondolja, a testület mindenképpen támogatná a javítást, ha erre 
megfelelő pénzösszeg állna rendelkezésre. A szakemberek megnézik, és költségvetést készíttetnek. 
Továbbra is úgy érzi, hogy felelőtlenség lenne elvégeztetni a szennyvízberuházás előtt az út 
felújítását. A balesetveszélyes részeket sürgősen ki kell javítani.  
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A településen sok úton jelentenek problémát a kátyúk. A felújítások rangsorolásánál több 
szempontot kell figyelembe, a forgalmasabb utak elsőbbséget kell, hogy élvezzenek. Kérte Baktai 
Kálmánt, hogy az elhangzottakról tájékoztassa az utca lakóit.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 138/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata 
a Hunyadi út lakóinak kérelméről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Hunyadi út lakóinak kérelmét. 
 A lakók az út balesetveszélyes állapotára hivatkozva annak javítását 
 kérték a Képviselő-testülettől. 
 A probléma a Képviselő-testület előtt ismert, amelyet anyagi forrás  
 hiánya miatt eddig nem tudott elvégeztetni. 
 A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a legszükségesebb kátyúzási 
 munkálatokat elvégezteti a balesetveszély megszüntetés érdekében, 
 majd a szennyvízberuházás befejezése után – anyagi lehetőségei 
 függvényében – határoz az út javításáról. 
 
 Ettől: 1./ Pádár Lászlóné Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Hunyadi út lakói, Helyben 
 
 
k.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett mini 
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás igényelhető A maximális támogatás pályázónként 10 millió forint azzal, hogy a 
minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a. Kenderes olyan 
mutatókkal rendelkezik, amely alapján benyújthatják a pályázatot. Számba vették az önkormányzat 
meglévő épületeit, amelyek átalakíthatóak bölcsődének. A lehetőségeket behatárolja a pályázható 
támogatás összege is. A Dózsa György úton lévő volt szolgálati lakás épülete tűnik alkalmasnak 
ilyen célra, amely talán átalakítható 10 millió Ft-ból. Mivel 2018. decemberétől kötelező lesz 
Kenderesnek is bölcsődét üzemeltetni, javasolja a pályázat benyújtását.. Az önerő mértékét az 
önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani., majd a 2018-as évben a berendezéshez szükséges 
összeget be kell tervezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Város Önkormányzatának 139/2017. (IX.20.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
         pályázatot kíván benyújtani mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
         támogatására. 
         A tervezett beruházás költsége 10.527. 000 Ft. 
         A saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a, azaz 527 ezer Ft, melyet 
         az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére biztosít.  
  
         Az önkormányzat a mini bölcsődei férőhelyeket a tulajdonát képező,1304/1 helyrajzi 
         számú, 5331 Kenderes, Dózsa György út 1. szám alatti ingatlanon kívánja 
         kialakítani. 
   
         A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat benyújtásával 
         kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
  
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                  3./ Koncz Éva aljegyző, 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 az önkormányzat által elnyert 
pályázati támogatásokról. A „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben”című 
pályázaton elnyert összeg 199.765.740 Ft, amely 100 %-os támogatási intenzitású. Az „Élhető 
Kenderes, Zöld Város” elnevezésű projekt költsége 105.200.000 Ft, 100 %-os támogatási 
intenzitású. Az óvoda felújításának  költsége 100.00.000 Ft, 100 %-os intenzitású. A Központi 
Konyha eszközcseréjének teljes projektköltsége 48.762.128 Ft, 96,56 %-os támogatási intenzitású, 
amelyhez 1.677.596 Ft önerő szükséges. A csapadékvíz-belvíz-és a helyi vizek elvezetésére beadott 
pályázatunk teljes projektköltsége 209.794.022 Ft, amely 100 %-os támogatási intenzitású. A 
Nagykunsági települések turizmusának erősítésére az önkormányzat 79.448.558 Ft-ot nyert, amely 
keretében a római katolikus templom felújítására kerül sor. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 
vezetésével 7 település, 10 konzorciumi tag összefogásával valósul meg a Tisza-tavi templomok 
útján II. kulturális turisztikai desztináció elnevezésű pályázat. Az önkormányzat ebből 29.477.994 
Ft támogatásban részesült, amelyből Bánhalmán egy kistemplom építése fog megvalósulni. A 
csatornahálózat bővítésére és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére  az önkormányzat 1.333.106.222 
Ft támogatásban részesült. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a Vidékfejlesztési program 
keretein belül fog megújulni, melynek teljes projektköltsége 53.719.525 Ft, a támogatás összege 
48.342.069 Ft. 
Ezen túlmenően Magyarország Kormánya határozatokban döntött Kenderes város települési 
rekonstrukciójáról, melynek keretén belül fog megújulni a kastély, a két templom, az I-és II. számú 
iskolaépület, a Somogyi Béla út 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, a vasútállomás 
épülete, a posta, a rendőrség épülete, a liget, a városháza és a borház. Erre összesen 6,1 milliárd 
forint forrást biztosít a Kormány. 
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Kérte, akinek kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: tájékoztatta a testületet arról, hogy tegnap a középiskolában egy 
személy – valótlan dolgokat állítva – őt megvádolta. Szeretné elmondani a testületnek, hogy  
dokumentumokkal tudja igazolni, hogy az állítás hamis, ezért arra kéri a testület tagjait, hogy 
amennyiben őt érintő megjegyzéseket hallanak, védjék meg őt. 
 
 
FODOR IMRE vezető főtanácsos: bejelentette, hogy Bánhalmán megépült az internethálózat, 
amelynek a tegnapi napon volt a műszaki átadása. A szolgáltatást három héten belül lehet majd 
használni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megköszönte a Vadgesztenye fesztivál szervezőinek, Ács 
Andrea Évának, Bodor Tamásnak, Szűcs Anitának és minden résztvevőnek a kiváló szervezést. 
Bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a testület. 
 
 
A nyílt ülést 15 óra 25 perckor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 

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



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 
20-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 20-i ülése napirendjének elfogadásáról    122/2017. 
 
1./KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a  
    konzorciumi együttműködési megállapodás 1. számú módosításának  
    jóváhagyásáról        123/2017. 
 
2./ „A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú  
      felújítása” című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági  
      tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők  
      előzetes kijelöléséről       124/2017. 
 
3./ Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával,  
     az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással                      125/2017. 
   
    Kenderes Város közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési  
    beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása  
    tárgyában közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról               126/2017. 
 
4./A 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
    Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról és a kiírásáról                         127/2017. 
 
5./Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének 
    elfogadásáról                                                                                             128/2017. 
 
6./ 
 
a.)  A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságban való  
      képviseletről                                                                                            129/2017. 
 
b.) A 93/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat módosításáról                         130/2017. 
 
c.) A Digi Távközlési és Szolgáltató KFT kérelméről    131/2017. 
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Napirend:        Szám: 
 
 
d.) Egyek Nagyközség Önkormányzatával megkötendő megállapodás 
     jóváhagyásáról és kóbor, illetve veszélyes ebek befogadására  132/2017. 
 
e.) Ollári Csaba és Ollári Csabáné Kenderes, Hunyadi út 2. szám  
     alatti lakosok kérelméről       133/2017. 
 
f.) Kenderes Városgazdálkodás intézmény elévült, behajthatatlan 
     követeléseinek elengedéséről      134/2017. 
 
g.) Kenderes Városi Önkormányzat és Kisújszállási Önkormányzati  
     Tűzoltó-parancsnokság között megkötendő támogatási szerződés 
      jóváhagyásáról        135/2017. 
 
h.) Kenderes Település Arculati Kézikönyv elkészítéséről   136/2017. 
 
i.)A Lurkó Kiemelten Közhasznú Óvodai Alapítvány támogatásáról 
       óvodai játékok cseréjéhez                                                                      137/2017. 
 
j.) A Hunyadi út lakóinak kérelméről     138/2017. 
 
k.) Pályázat benyújtásáról mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
     támogatására        139/2017. 
 
 
 
 


