
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, 
Fehérné Szendrei Ibolya meghívott, 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 kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirendet illetően van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  154/2017.(X.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 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 TOP-3.2.1-JN1-2016-00053 „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes 
közintézményeiben című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzői tanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólást tett Baktai Kálmán képviselő. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: jegyzőkönyvbe szeretné mondani, hogy több alkalommal kérte, 
hogy pályázati anyagot kapjon, a pályázat elbírálása kapcsán. Sajnálatos módon ez a mai napon sem 
történt meg. Továbbra is azt gondolja, hogy két számadatból nem lehet jó döntést hozni.” A 
pályázati kivonatban” két adat szerepel, a cég neve, és az ígért összeg. Azt gondolja, hogy nagyon 
fontos az átláthatóság a pályázatoknál, és ha a képviselők sem látják át, akkor hogyan tudják 
elmondani a választóiknak, hogy a legjobb döntés született. Meggyőződése, hogy a pályázati 
anyaghoz neki, mint önkormányzati képviselőnek, joga van, és azt joggal kérheti. Mivel ezt nem 
kapta meg, - sokadik alkalommal-, ebből kifolyólag nem tudja megszavazni a felsorolt pályázatok 
egyikét sem. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a múltkori ülésen is megbeszélték, hogy a pályázatok 
elbírálását a testület felhatalmazása alapján végzi az erre létrehozott bizottság, mivel a testület nem 
mindenható, és nem mindent tudó. A bizottság objektív szempontsor alapján pontozza és értékeli a 
beérkezett pályázatokat. A testület tagjainak megnyugvást adhat, hogy az értékelés alapján helyesen 
nyújtják fel a kezüket a döntésnél. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bizottság tagjai szakmailag felkészült, megfelelő végzettségű 
szakemberek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a közbeszerzésnél más szabályok vannak. Most beszerzések 
tekintetében kell dönteni a nyertesekről. A testület legutóbbi ülésén döntött az árajánlattételre 
felkért cégekről. Az ajánlatok beérkezésének határideje a tegnapi napon 16 órakor járt le. A 
beérkezett ajánlatok természetesen minden képviselő számára elérhetőek, de a napirendi pontok 
sürgőssége miatt kell ma dönteni az előterjesztésekről, amelyet a képviselők is megkaptak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Baktai Kálmán előző hozzászólásához kapcsolódva  elmondta, 
hogy a képviselőknek a szavazáskor három lehetőségük van,  szavazhatnak „igen”-nel, „nem”-mel, 
vagy „tartózkodhatnak” 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: szeretne reagálni Veresné Nagy Margit képviselőtársa 
hozzászólására. Valóban felállított a testület egy bizottságot, de mindannyian tudják, hogy a 
Képviselő-testület a legmagasabb döntéshozó. Ebből kifolyólag vétójoggal rendelkezik, magyarul 
nem kötelesek elfogadni a bizottság javaslatát. Ezért furcsa számára, hogy ők nem abból az 
anyagból tudnak dolgozni,amiből a bizottság. Ugyanabból az anyagból kellene dolgozniuk, hogy 
átlátható legyen az egész., és a legjobb döntést tudják meghozni. Nincs tanulmányi anyag a 
kezükben. Továbbra is az a kérdése, hogy ő, mint önkormányzati képviselő, miért nem kaphatja 
meg a pályázati anyagot? 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: most is van lehetősége a testület tagjainak a pályázati anyag 
megismerésére. 
Felkérte Koncz Éva aljegyzőt, hogy adja közre a beérkezett ajánlatokat. 
Nem tudja, hogy Baktai Kálmán miért nem él a jogos lehetőségekkel? Felajánlották a múltkor is, és 
most is, hogy bármikor betekinthet a pályázatokba, amelyet eddig nem tett meg. 
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 Abban igaza van Baktai Kálmánnak, hogy a testületnek nem kötelező elfogadni a bírálásról szóló 
előterjesztést, A bizottság üléséről készült jegyzőkönyv alapján összeállított összegzést kapják meg 
a testület tagjai, amelyről minden testületi tag legjobb belátása szerint dönt.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: pontosan ezért írja elő a jogszabály, hogy szakértelemmel 
rendelkező szakemberek legyenek a bizottság tagjai, mert ők azok, akik szakmailag, jogilag tudják 
értékelni a beérkezett ajánlatokat a szükséges szempontok alapján. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 155/2017. (X.26.) Kt. számú határozata  
„Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” című pályázat keretében 
megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (1.450.000 Ft +391.500 Ft ÁFA 
(27%) = 1.841.500 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. 

 
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 TOP-3.2.1-JN1-2016-00053 „Komplex energetikai fejlesztés  Kenderes 
közintézményeiben című pályázat keretében megvalósítandó kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzatának 156/2017. (X.26) Kt számú határozata 
A „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” című pályázat keretében 
megvalósítandó kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (290.000 Ft+78.300 Ft ÁFA 
(27%) =368.300 Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez a rendelkezésre álló fedezetet a pályázat 
költségvetésében átcsoportosítással biztosítsa. 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. 
              5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
              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 a TOP-3.2.1-JN1-2016-00053 „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes 
közintézményeiben” című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 157/2017. (X.26.) Kt. számú határozata  
           „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 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 
3.500.000- Ft. + 945.000 Ft ÁFA (27%) = 4.445.000 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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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 TOP-3.2.1-JN1-2016-00053 „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes 
közintézményeiben” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 158/2017. (X.26.) Kt. számú határozata  
          „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” című  
            pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes  
           ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (1.450.000 Ft+ 391.500 Ft ÁFA 
(27%) = 1.841.500 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. 
 

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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 103/2017.(VII.26.) 
önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében az 
országos hulladékgazdálkodási rendszer integrációja elkezdődött.   A folyamatos közszolgáltatás 
biztosítása érdekében a Képviselő-testület 103/2017.(VII.26.) Kt. számú határozatában döntött a 
hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről, és kinyilvánította azon szándékát, hogy 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás útján 
látja el. Az elmúlt ülésen tájékoztatta a testületet arról, hogy a karcagi kistérségen belül a tiszafüredi 
hulladéklerakó rendelkezik engedéllyel. Az önkormányzat a továbbiakban Karcagra kívánja hordani 
a hulladékot, amely a tiszafüredi hulladéklerakó alvállalkozója. Ez a megoldás sokkal 
költségtakarékosabb lenne, mintha Szolnokra szállítanák a hulladékot. Fentiek miatt javasolta a 
testületnek, hogy helyezze hatályon kívül 103/2017.(VII.26.) Kt. számú határozatát a 
hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről.   
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Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 159/2017.(X.26.) Kt. számú határozat  
a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 103/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodással 
         összefüggő intézkedésekről szóló 103/2017.(VII.26.) Kt. számú határozatát 
         hatályon kívül helyezi. 
 
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                  3./ NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit KFT 
                  4./ Tiszaugi Önkormányzatok Társulása 
                  5./ Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
b.) 
 
 Előterjesztés az önkormányzati képviselők, az alpolgármester és a polgármester 
jutalmazásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendet. A bizottság úgy foglalt állást, hogy az önkormányzati képviselők, a bizottságok külsős 
tagjai, és az alpolgármester részére egy havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalom, a 
polgármester részére két havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetését javasolja. A 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály tájékoztatása alapján ezeknek az összegeknek a pénzügyi 
fedezete rendelkezésre áll a 2017. évi költségvetési tartalékból. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 160/2017.(X.26.) Kt. számú határozat 
a képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok külsős tagjainak jutalmazásáról 
 
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
          az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok külsős tagjainak részére 
          1 havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalom kifizetését engedélyezi. 
          A jutalom kifizetése a 2017. évi költségvetési tartalékból történik. 
 
          Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
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                    2./ Bizottságok külsős tagjai, Helyben 
                    3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazattal, egy tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes városi Önkormányzat 161/2017.(X.26.) Kt. számú határozata 
Tóth Tiborné alpolgármester jutalmazásáról 
 
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
          Tóth Tiborné alpolgármester részére 1  havi tiszteletdíjának megfelelő 
          összegű jutalom kifizetését engedélyezi.  
          A jutalom kifizetése a 2017. évi költségvetési tartalékból történik. 
 
         Erről. 1./ Tóth Tiborné alpolgármester, Helyben 
                   2./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                   3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazattal, egy tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 162/2017.(X.26.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester jutalmazásáról 
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
           Pádár Lászlóné polgármester részére 2 havi illetményének megfelelő 
           összegű jutalom kifizetését engedélyezi. 
           A jutalom kifizetése a 2017. évi költségvetési tartalékból történik. 
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                    3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
                          é r t e s ü l n e k.                         
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, hozzászólás, kérdés nem volt, az 
ülést 14 óra 30 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. október 26-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 
26-i ülése napirendjének elfogadásáról     154/2017. 
 
1./ „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 
      című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói 
      feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   155/2017. 
 
2./ „ Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 
       című pályázat keretében megvalósítandó kötelezően előírt 
       nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes  
       ajánlattevő kiválasztásáról                                       156//2017. 
 
3./  „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 
      című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti 
       feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                          157/2017. 
 
4./  „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 
       című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri  
       feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                            158/2017. 
 
5./ Egyebek 
     a.) A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 
         103/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
         helyezéséről        159/2017. 
 
     b.) A Képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok 
          külsős tagjainak jutalmazásáról     160/2017. 
 
         Tóth Tiborné alpolgármester jutalmazásáról    161/2017. 
 


