
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 22-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Ács Andrea Éva, Baktai 
Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit tagok. - 
 
Jelen vannak továbbá:Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 
vezetője, Nagyné Lenge Margit, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója, 
Gyulai-Farkas Edina, a Liliom Óvoda tagintézmény vezetője, Majzikné Hanyicska Valéria,  a 
Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Farkas Istvánné, 
Erdei Józsefné, Fehérné Szendrei Ibolya meghívottak, Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 Önkormányzat 163/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 22-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 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II. 16.) rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a rendelet-tervezet 6. számú mellékletében szereplő szakmai 
anyagok (gyógyszer, könyv, folyóirat, vegyszer, egyéb szakmai anyagok) eredeti előirányzata 
1.247.000 Ft, míg a módosított előirányzat összege 14.988 659 Ft. Kérése az, hogy megkaphassa azt 
a kimutatást, amely tételesen felsorolja, hogy mit takar ez az összeg. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: most a 
költségvetési rendelet előirányzat módosításáról beszélünk. Az előirányzatot a Képviselő-testület 
fogadta el februárban, amikor még nem volt ismert, hogy milyen közmunkaprogramok fognak 
indulni. Ebben az évben hat közmunkaprogram indult, amelyre dologi és bérjellegű támogatást 
kaptak, amely miatt növekedtek az előirányzatok, mind a dologi, mind a bérjellegű támogatások 
esetében. Ugyanezen okból nőtt a szakmai anyagok előirányzata is. Az, hogy tételesen  mi szerepel 
ezekben az előirányzatokban nem tudja megmondani, de természetesen le tudnak hozni a 
rendszerből olyan kimutatást, hogy a számlákon mi szerepel. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nem kapott konkrét választ a kérdésére, ezért élni szeretne 
képviselői jogával és 15 napon belül írásban kéri az adatokat. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: megismételte, 
hogy a rendszerből  kifogják nyomtatni a kért listát. Ennél konkrétabb választ nem tud adni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nem érti, hogy ha év elején  beterveznek .1.247.000 Ft-ot szakmai 
anyagokra, eltelik 6-7 hónap, hogyan lesz a módosított összeg   közel 15 millió Ft? Ezek után talán 
meg szabad kérdezni, hogy ennek mi az oka? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: meg lehet 
kérdezni, amelyre ugyanazt tudja elmondani, amit már korábban. A költségvetést február 15-ig 
fogadja el a testület. A közmunkaprogramok március 1-je után indulnak. A támogatási szerződés 
aláírása után kerül folyósításra az előirányzat. Amíg nincs aláírt támogatási szerződés – a 
költségvetési rendelet elfogadásakor – még nem szerepelhet ez az összeg a költségvetésben, - mivel 
még nem is ismert -  csak akkor, amikor arról határozatot kapnak. Az előterjesztésben szereplő 
előirányzatok a munkaprogramokra kapott támogatási összegek, amely miatt nemcsak a szakmai 
anyagokra, hanem munkabérre stb. kapott összegek is emelkedtek. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: ezek az összegek előirányzatok, még nem biztos, 
hogy ennyi lesz a teljesítés is. Azért került sor az előirányzat megemelésére, hogy biztos 
beleférjenek ebbe az összegbe. A szakmai anyagokra fordított összegek gyógyszer, vegyszer, 
könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyagok kiadásait jelentik. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő úgy gondolja, hogy nem lehetetlen dolgot kért, amikor a számlák 
listáját kérte. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: valóban nem lehetetlen dolgot kért, amelyet a 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály teljesíteni is fog. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: az elkészített 
lista nem a módosított 14.988.659 Ft-ról fog szólni, mert amiről most beszélnek az előirányzat, a 
számlák pedig a tényleges teljesítést  fogják mutatni. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
18/2017.(XI.23.)önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II. 16.) rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2017. november  22. 
 
 
(: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 Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves 
végrehajtásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető:az előterjesztés 
tartalmazza az önkormányzat harmadik negyedévben teljesített bevételeit és kiadásait fő kiadás 
nemenként. A bevételeket összességében 82 %-ra, míg a kiadásokat 33 %-ra teljesítette az 
önkormányzat. Kiadások tekintetében a beruházások és felújítások teljesítése igen alacsony. Ez 
abból adódik, hogy a közel 800 millió Ft-nyi TOP-os pályázati pénz megérkezett az önkormányzat 
számlájára, és ennek előirányzatot kellett adni. A beruházásoknál és felújításoknál azok az 
előirányzatok realizálódtak, amelyeket a közmunkaprogramokba kaptak, támogatásként. Az 
előterjesztésben szerepel még, hogy hozzávetőlegesen 15 millió Ft visszafizetési kötelezettség 
terheli az önkormányzatot a  Magyar Államkincstár felé, amit részletekben teljesítenek. Lejárt 
szállítói tartozása nincs az önkormányzatnak. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 164  /2017. (XI. 22. Kt. számú határozata   
 a 3/2017.  (II. 16.)  számú költségvetési rendelet háromnegyed éves  teljesítéséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak 
szerint elfogadja: ( 1., 2. számú melléklet) 
Bevételek 

 

Önkormányzatok működési támogatása:    310 984 882,-Ft              72% 

Felhalmozási célú támogatások:          695 477 230,-Ft   100% 

Közhatalmi bevételek:   61 568 942,-Ft  66%   

Működési bevételek:             126 105 131,-Ft  58% 

Felhalmozási bevételek:      1 024 392,-Ft  76% 

Bevételek összesen:            1 195 160 577,-Ft  82% 

Kiadások  

Személyi juttatások:             255 762 775,-Ft  66% 

Munkaadókat terhelőjárulék:              49 177 033,-Ft  70% 

Dologi kiadások:             152 465 400,-Ft  62% 

Ellátottak pénzbeli juttatása:   20 701 000,-Ft  56% 

Egyéb működési célú kiadás:     5 364 092,-Ft  24% 

Beruházások:       8 470 868,-Ft   2% 

Felújítások:       1 905 000,-Ft   1% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások:       400 000,-Ft  67% 

Kiadások összesen:             494 246 168,-Ft  33% 

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. (2. számú melléklet) A Magyar Államkincstár 
felé visszafizetési kötelezettsége 11 984 706,-Ft ( Kenderesi Gondozási Központ  működési 
engedély nélküli beindítása miatt ) erre az összegre már nem kérhettünk rendkívüli önkormányzati 
támogatást. 

 
Erről: 
          1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr, Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben 
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3.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2017.(..) önkormányzati rendelete a 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás képviselő. 
 
BODOR TAMÁS, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A Szociális és Kulturális Bizottság 
legutóbbi ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
H o z z á  s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KLMÁN képviselő: a rendelet-tervezet 4. §. (7) bekezdésében szerepel, hogy a tűzifa 
elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Érdeklődik, hogy hogyan kell ezt értelmezni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ez azt jelenti, hogy kiszállításra kerül a tűzifa a jogosultaknak. 
Problémát jelentett az előző években, hogy hiába gondoskodott az önkormányzat a kiszállításról 
nem mindenki tudta kivárni, hogy megérkezzen a fa, ő maga szállította el,.hogy minél hamarabb 
hozzájusson. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az a problémája, hogy az előző években is hasonló rendelkezés volt, 
és sajnos nem lett kiszállítva a fa, meg volt jelölve, hogy mikor menjenek a jogosultak a fáért. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megismételte az előzőekben elhangzottakat. Nem tudták az 
emberek kivárni, hogy helybe szállítsák ki a fát, és saját maguk gondoskodtak az elszállításról. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő :még egyszer megkérdezte, hogy jogszerű volt -e, hogy az előző 
években a szociális tűzifa nem került kiszállításra? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: volt akinek kiszállításra került, de sokan személyesen a 
telepen vették át a fát. Ebből nem volt probléma, és bízik benne, hogy most is meg tudják oldani 
zökkenőmentesen a fa elosztását. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: mindenkinek ki kellett volna szállítani. Szeretne idézni egy 
belügyminisztériumi rendelet ide vonatkozó pontjaiból. „ Szociális célú  tűzifa 5. §: A tűzifa 
szállításának – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési 
önkormányzatot terhelik” .Továbbra is az a kérdése, hogy az elmúlt években jogszerű volt-e hogy 
nem került kiszállításra a rászoruló személyeknek a tűzifa? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megkérdezte, Baktai Kálmántól,  hogy mi azzal a célja, hogy 
próbálja számon kérni - saját magán is - ,mivel a Képviselő-testület döntött erről. Mindenki, aki 
jogosult volt rá, megkapta a tűzifát. Azt gondolja, hogy a lényeg az, hogy az emberek tudtak fűteni, 
az állam által biztosított tűzifával. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: ha a rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzat köteles 
gondoskodni a kiszállításról, akkor legyen is köteles, amelyet a képviselők hagytak jóvá, és a 
végrehajtás nem így történik. Akkor ez jogsértés, vagy törvénysértés. 
 



-6 - 
 

 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: úgy gondolja, hogy abból nagyon nagy felháborodás lenne, ha, 
megszabnák, hogy kinek mikor viszik ki a tűzifát. Valóban sokan nem tudták kivárni, hogy 
kivigyék számukra a fát. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: itt nincs szó arról, hogy kivárják, vagy nem várják. Arról van szó, 
hogy menjen mindenki maga érte, és szállítsa el. Az a felháborító, hogy a 80 éven felüliek, és a 
legszerencsétlenebb réteg kapja, és a szerencsétlen embereknek gondoskodniuk kell saját pénzükön 
a hazaszállításról, amely 1000 Ft. Az előző évben 170 kg vizes nyárfát kaptak, amelynek értéke 
2500-3000 Ft. Ezek után megkérdezi,  mit segítettek rajtuk? Ha egyszer a rendelet kimondja, hogy 
az önkormányzat köteles kiszállítani a fát a rászorulók számára, akkor miért nem teszünk ennek 
eleget? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: de tiltó szakasz sincs benne, vagyis aki jogosult, az  mehetett 
érte. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
19/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2017. november  22. 
 
 
(: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 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
20/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül  
helyezéséről 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2017. november  22. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző   
 
 
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 
 
Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva intézményvezető. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA intézményvezető: a Szociális és Kulturális Bizottság tárgyalta a beszámolót. 
Az ott elhangzottakat szeretné ismertetni a jelenlévőkkel. Az érdekeltségnövelő pályázaton 140 ezer 
Ft-ot nyert az intézmény, amelyből rendezvénysátrat fognak vásárolni. Részt vett egy 
továbbképzésen, amely a tegnapi napon vizsgával zárult. A képzés címe.: Kistelepülések erőforrásai  
és rejtett értékei a közösségfejlesztésben.. A továbbképzés a helyi értékek feltárásáról szólt, ahol a 
helyi kulturális, turisztikai értékeket kellett bemutatnia. A vizsgán gratuláltak a Kenderesen folyó 
munkához, és úgy fogalmaztak, hogy ezt a szellemiséget, amelyet itt őriznek és képviselnek, tovább 
kell vinniük. A gratulációt szeretné továbbadni, a Képviselő-testületnek, mert az előző testületeknek 
és a jelenleginek is igen nagy munkája van a hagyományok, értékek őrzésében, és ápolásában. A 
jövőt illetően elmondta, hogy Bodor Tamás képviselő úr  kezdeményezésére népfőiskola indítását 
tervezik. Ennek projektindító napja pénteken lesz a Városi Könyvtárban. Fontos lenne, hogy a 
település vezetői, civil szervezetek, intézmények vezetői, képviselők jelen legyenek a 
rendezvényen. Amennyiben sikerül a népfőiskola beindítása, abból a település lakossága is 
profitálni fog, mert az a tudásbázis, amelyet el lehet sajátítani, egyedülálló. 
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy próbálta összesűríteni a mondanivalót, de ami az 
anyagban egy sor, az lehet, hogy hetek, vagy hónapok munkáját veszi igénybe és nem tükrözi azt a 
befektetett munkát, amelyet a rendezvények szervezésére fordítanak. Vannak hiányosságaik is, ezek 
anyagi okokból adódnak leginkább. Bíznak abban, hogy a felújítás után gazdaságosabban tudják az 
intézményt működtetni, és lesznek források a tevékenységek fejlesztésére is. 
Úgy tűnik, hogy hiányszakma lesz az övéké, mivel megszűnt a népművelő képzés. Meg kell 
becsülni a szakembereket, mert munkaerőhiány van ezen a területen. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke:a bizottság tárgyalta a Művelődési ház 
beszámolóját, amelyet elfogadásra javasol a testületnek a beterjesztett formában.  
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
osztályának vezetője: az intézmény bevételi előirányzatát meg kellett emelni, mivel az év elején 
betervezett árbevételt jelentősen, -  több százezer forinttal – túllépték. Gratulál az intézmény 
munkájához. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a bizottsági ülésen is kifejtette véleményét az intézmény 
működésével kapcsolatban. Véleménye szerint az intézmény az adott feltételek mellett tartalmas, 
színvonalas közművelődési tevékenységet végez. Vannak hiányosságok, de bízik abban, hogy a 
tárgyi-technikai feltételek javításával, az épület teljes felújításával,(egyelőre csak a külső homlokzat 
és a nyílászárók cseréjével) feltehetően több pénz fog jutni a tartalmi munkára. A turizmus területén 
a hatékonyság oly mértékű volt, amellyel 800 ezer Ft-os többletbevétel keletkezett az intézménynél, 
A turistaforgalom növekedése valószínűleg a kiskereskedelmi forgalom növekedését is magával 
hozta.  Bízik benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Az elképzelést, miszerint a népfőiskola 
működtetésének helyszínéül Kenderest választották maximálisan támogatja, hisz ez kiemelkedő 
esemény egy város életében. A jövőre nézve jó munkát kívánt az intézmény dolgozóinak. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója: 
szeretné megköszönni a Művelődési Ház dolgozóinak munkáját. Nagyon jó az együttműködés az 
óvodával és iskolába is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nagyon fontosnak tartja az intézmények közötti szoros és jó 
együttműködést. A civil szervezetekkel szintén jó a kapcsolat, a szervezetek részéről is minden 
segítséget megkapnak munkájukhoz és az intézmény is segíti  a civil szervezeteket. Úgy 
gondolja,hogy  aki folyamatában látja ezt a munkát, reálisan tudja értékelni, mennyit jelent az 
együttműködés  nagyszerűsége. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 6 fő támogató 
szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 165/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló beszámolót,  
            amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 
  
 Erről: 1./ Ács Andrea Éva intézményvezető, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
Beszámoló a Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 
 
BODOR TAMÁS elnök: A Szociális és Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a 
beszámolót. Intézményvezető asszony a bizottsági ülésen elmondta, hogy igen nehéz dolguk van, 
mivel egyre érdektelenebbek az emberek, a rendezvények látogatottsága viszont nagyon gyér. A 
bizottság a beterjesztett formában javasolja elfogadásra a testületnek a beszámolót. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: itt is ki kell hangsúlyozni az együttműködés fontosságát. Úgy 
gondolja, hogy a könyvtár és valamennyi intézmény, illetve civil szervezet közötti együttműködés  
jónak mondható. Rendszeresek és folyamatosak a rendezvények a könyvtárban. További 
munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánt. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT,a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója: 
a polgármester asszony szavait igazolni tudja. Nagyon jó az együttműködés az iskolával és az 
óvodával is. Megköszönte a Városi Könyvtár dolgozóinak munkáját. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 7 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 166/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót,  
            amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 
  
 Erről: 1./ Mikola Istvánné intézményvezető, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           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 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosító számú, „Óvodafelújítás megvalósítása 
Kenderesen” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a pályázat 
benyújtásakor még működött az óvoda-bölcsődei csoport, amelyet szeptembertől jogszabály alapján 
szüntettek meg. Jelenleg folyamatban van a tisztázása annak, hogy a részarányos összeg, - amely15 
millió Ft,-  biztosítható-e  ilyen formában az óvoda felújításra, vagy pedig vissza kell fizetni ezt az 
összeget. A kérelmet elküldték az összeg biztosítására, hisz jogszabály változás miatt szűnt meg az 
óvoda-bölcsőde csoport, és a felújítási érinti az említett épületet is. Nagyon szeretnék, ha nem 
kerülne elvonásra ez az összeg.  
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
GYULAI -FARKAS EDINA: Liliom óvoda tagintézmény vezetője: annak ellenére, hogy az óvoda-
bölcsőde csoport megszűnt, az óvodásgyermekek létszáma nem csökkent. 140 gyerek jár az 
óvodába, két fővel még bővült is a létszámuk. A héten Lukácsné Német Edit óvónő minősítésére 
kerül sor, illetve a mesterpedagógus végzettségét fogja megvédeni. Az intézményben először lesz  
II. fokozatot elérő, mesterpedagógus. 2018-ban személy szerint ő, és Balázsiné Hubai Ildikó óvónő 
fog minősülni. Ez nagyon sok többletmunkával jár,. Az óvodában rendben, szakmailag magas 
színvonalon folyik az oktatás-nevelés. A meghirdetett állásokra két, nyugdíjban lévő 
óvodapedagógus jelentkezett., és tölti be az állást. A másik két álláshelyre nem volt jelentkező. 
Sajnálatos módon- összehasonlítva más egyházi intézményekkel – náluk nem csökkent az 
atrocitások száma a szülők és pedagógusok között. Sajnálatos módon nincs visszatartó erő, vannak 
olyan problémák, ami nem méltó egy ilyen intézményhez. Nagyon sokat küzdenek ellene az 
igazgató asszonnyal, mert ennek híre megy, ezáltal nem vonzó az intézmény. Elmondta szülői 
értekezleteken is , hogy próbáljanak egymással kölcsönösen tisztelettel beszélni, együttműködni a 
gyerekek érdekében. Arra bátorít mindenkit a jelenlévők között, látogassák az intézmény 
rendezvényeit, ismerjék meg az itt folyó szakmai munkát. Nagyon várják az épületek felújítását, 
amellyel biztonságosabbá válik az intézmény. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója: a 
két üres álláshelyet képesítés nélküli óvónőkkel töltik be. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 167/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosító számú, „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” 
elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület műszaki ellenőri tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 
 
 

 Barta Jenő 9400 Sopron, Lővér körút 33.2.emelet 48  

 Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 

 Katona Kft. – 5000 Szolnok – Hold utca 31. 
 

A Képviselő-testület tervezői tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 

 S.Nagy és Társa Bt. 5310 Kisújszállás, Arany J út 2/A.III/9. 

 Barta Jenő Sopron, 9400 Sopron, Lővér körút 33.2.emelet 48  

 Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
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A Képviselő-testület rehabilitációs szakmérnöki tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 

 Japáner-b Mérnöki Tanácsadó Kft., 2890 Tata Bezerédi u.9. 

 NT Control Bt.,   2120 Dunakeszi, Kosztolányi Dezső u 2. a. ép. 
 ESP'63-67 Építésziroda Bt.,  1052 Budapest, Párizsi u. 6/b 

A Képviselő-testület projektmenedzsment tevékenységre a következő ajánlattevőket kéri fel: 
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út 83.) 

 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 9.) 

 
A Képviselő-testület a közbeszerzési szakértői tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel:  

 Melzs Kft. (5322 Tiszaszentimre, Táncsics út 1.) 

 Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 

 Kár-Mentor Kft. (5000 Szolnok, Arany János utca 20.) 
 
A Képviselő-testület a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ellátására a következő 
ajánlattevőket kéri fel:  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út 83.) 

 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 9.) 

 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./ Dr.Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

 

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 a„KEHOP-2.2.2-15-2015-0003 azonosítószámú projekt keretében, Izsák, 
Orgovány, Ágasegyháza, Kenderes és Tápiószőlős településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására történő 
felhatalmazásról 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:központosított közbeszerzési eljárás keretében került sor az 
ajánlattevő kiválasztására a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztésére vonatkozóan. 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében szükséges megkötni a vállalkozási szerződést, 
melyet  a polgármesternek kell aláírni. 52 település szennyvízberuházása zajlik ilyen formában, és 
4-5 településenként pályáztatták meg a munkálatokat. 
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 A kenderesi munkáknak az SV KEHOP 2 Konzorcium (vezető. SADE-Magyarország Mélyépítő 
Kft) lett a gazdasági szereplője, akikkel az NFP keretmegállapodást kötött. A településeknek 
külön-külön kell megkötni a vállalkozási szerződést, amelynek alapján a kivitelezési munkálatok 
elkezdődhetnek Ebbe a projektbe  Izsák, Orgovány, Ágasegyháza, Kenderes és Tápiószőlős 
települések tartoznak. Kenderesen ez második körös beruházás lesz. Azoknak a lakosoknak, akik 
most kerülnek bekötésre a szennyvízhálózatba, nem kell önerőt biztosítaniuk, mivel most az 
önerőalap biztosítja ezt az összeget. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Tóth Tiborné alpolgármester. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy rendelkezésre állnak-e a kivitelezés tervei, 
mert Bánhalmán többen szeretnék tudni, hogy merre fog menni a hálózat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportja tud erről 
felvilágosítást nyújtani. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő  
támogató  szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 168/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
„KEHOP-2.2.2-15-2015-0003 azonosítószámú projekt keretében, Izsák, Orgovány, Ágasegyháza, 
Kenderes és Tápiószőlős településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú 
vállalkozási szerződés aláírására történő felhatalmazásról 

 
   A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a fenti vállalkozási szerződés  
   aláírására   felhatalmazza a polgármestert.  
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            

 
                        é r t e s ü l n e k. 
 
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 
 
a.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közbeszerzések kapcsán – az előző testületi üléseken 
kialakult bizonytalanság, vagy bizalmatlanság kérdése miatt jegyző úr próbált utána nézni, hogy  
hogyan lehetnek még nyugodtabbak a döntéshozatalnál. Jegyző úr a Kormányhivatal segítségét 
kérte abban, hogy valamiféle megoldást próbáljanak találni abban, hogy - a háromtagú bizottság 
munkája, amely szakmailag részt  vesz a bírálatban a közbeszerzési eljárás során, -hogy  a bírálás 
során is kontrorálható legyen. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §. (5) 
bekezdése alapján..”.a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a 
bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerint szavazást kell alkalmazni”. 
Személy szerint Baktai Kálmán képviselőt javasolja a bírálóbizottság delegált tagjának, és kérte 
vállalja el a tagságot. Megkérdezte Baktai Kálmánt, vállalja-e a bizottságba történő delegálást. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: igen vállalja. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kéri a testület döntését arra vonatkozóan, hogy Baktai 
Kálmán képviselő a közbeszerzési bírálóbizottság delegált tagja legyen. 

 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: számára zavaró volt az a tényező, hogy egyes pályázók – 10 
percen belül – 7-ből 7-et megnyertek. Azt gondolja, hogy joggal óvatoskodik, annál is inkább, 
mivel az Állami Számvevőszék 2015-ben olyan címmel adott ki egy „cikket, hogy egyre 
nehezedik az önkormányzatokra a korrupció gyanúja”. Ebben kifejtik, hogy mik azok a 
tényezők,,amelyek miatt óvatosságra intik az önkormányzatokat, amelyeket az Állami 
Számvevőszék is vizsgál. Ebben az újságcikkben szerepel, hogy tüzetesen vizsgálják azokat a 
településeket, ahol egy pályázó háromnál több pályázatot nyer. Az előzőekben említette, hogy itt 
volt már olyan, aki hetet, nyert, így ő, mint naiv átlagos ember, - ha az Állami Számvevőszék is 
ilyen útmutatást ad – engedtessék meg, hogy a városlakók nevében ő vizsgálja ezeket a 
pályázatokat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: egy pályázaton vannak túl a Művelődési Ház  esetében, tehát  
nyertes cég csak egy lehet, nem hét. Baktai Kálmán képviselő úr valószínűleg az ajánlatokra 
gondol, amely különböző tervezési és egyéb feladatokra vonatkozik. Az önkormányzat évente 
szolgáltat adatokat az Állami Számvevőszék felé integritás felmérés formájában. Javasolta a 
Képviselő-testületnek megjelölni azt a dátumot, amelyre a delegálás vonatkozik. Célszerű lenne 
2018. december 31-ig  megjelölni. Fentiek miatt a  Közbeszerzési Szabályzat módosítása is 
szükséges. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 169/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselő delegálása a közbeszerzési bírálóbizottságba 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 22-től 
         2018. december 31-ig terjedő időszakra Baktai Kálmán önkormányzati 
         képviselőt delegálja a közbeszerzési bírálóbizottságba, és ennek megfelelően 
 a Közbeszerzési Szabályzatot módosítja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    2./ Baktai Kálmán 5331 Kenderes, Szent István út 31. 
                    3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 

 
Előterjesztés a 101/2017. (VII.26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről és a TOP-2.1.3-

JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázat 
keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői tanácsadói feladatok tekintetében 
árajánlattételre felkértekről 
 
A napirend tárgyalása közben Dr Bencze Miklós képviselő eltávozott az ülésről, így a 
jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:  Képviselő-testület a 101/2017.(VII.26.) Kt. határozatában 
döntött Bakos László egyéni vállalkozó kiválasztásáról a felelős akkreditált közbeszerzői 
szaktanácsadói feladatok ellátása tekintetében. Bakos László szintén azon a napon kelt levelében 
tájékoztatta a testületet, hogy a feladatot nem tudja vállalni, így erre a területre nem kötöttek 
szerződését. Ebben a projektben az első mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2018. 01. 31. 
amikor is a projekt tartalmi, műszaki előkészítése megtörténik. Kérte a testületet, hogy helyezze 
hatályon kívül 101/2017.-(VII.26.) Kt. számú határozatát, továbbá mérlegelje a projekt 
önkormányzatra nehezedő súlyát és a határozati javaslatban foglalt ajánlattevőket árajánlattételre 
felkérni szíveskedjen. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző. A belvizes pályázatról van szó. Mivel Bakos László írásban 
jelezte, hogy nem tudja vállalni a feladatot, ezért a közbeszerzői tanácsadói feladatok ellátására 
újabb három ajánlattevőt kell választani, az előterjesztésben foglaltak szerint. Egyre nagyobb 
problémát jelent a közbeszerzői tanácsadó kiválasztása, mivel sok munkájuk van és nagyon 
leterheltek. Sok település küzd hasonló gonddal, hiszen máshol is most indulnak a pályázatok, és  
nehéz találni tervezőt, közbeszerzőt stb.  
 

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
       Kenderes Város Önkormányzatának 170/2017. (XI.22.) Kt. számú határozata  

a 101/2017. (VII.26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről és a TOP-2.1.3-JN1-2016-
00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázat keretében 
megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői tanácsadói feladatok tekintetében 
árajánlattételre felkértekről 

 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy 101/2017. (VII.26.) 
Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi, a közbeszerzői tanácsadói  feladatok ellátására 
árajánlattételre az alábbi ajánlattevőket kéri fel:  

 
 Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh.III/1. 
 Tender Innováció Zrt. 

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. 
 Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. épület III. emelet 
 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
            
              é r t e s ü l n e k. 
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c.) 
 
Előterjesztés a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 
megszüntetéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Társulás sikeresen 
pályázott az illetékességi területén lévő ivóvízhálózat fejlesztésére. A projekt célja a Karcag-
Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás projektcsoportjához tartozó település 
vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának 
biztosítása volt. A projekt kivitelezése sikeresen lezárult. A Társulás Társulási Tanács 6/2017. 
(VI.14.) számú határozatának 3. pontjában elfogadta, hogy a Társulás 2017. december 31. napjával 
megszüntetésre kerüljön. A megszüntetésről mind Karcag városi Önkormányzat Képviselő-
testületének, mind Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatot kell hoznia a 
szükséges intézkedések megkezdéséhez. Fentiek alapján javasolta a testületnek, hogy döntsön a 
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről. 
 

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 171/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
          bekezdése b.) és e)-f) pontjában biztosított jogkörében és a Magyarország helyi  
          önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (1) bekezdésében 
 és a 107- §-ában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 
 
         1.)A Képviselő-testület támogatja, hogy a Karcag-Kenderes (Bánhalma) 
             Víziközmű Beruházási Társulás 2017. december 31. napjával megszüntetésre 

                kerüljön. 
 
           2.) A Képviselő-testület felkéri a Karcagi Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
                 megtételelére. 
 
                 Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző 
                 Határidő: 2017. december 31. 
 
                 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                            2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                           3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                           4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                           5./ Karcagi Városi Polgármesteri Hivatal  5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az idei évben is lehetőség van az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Javasolta, hogy a település képviseletében Csató 
Petra nyolcadik évfolyamos tanuló vegyen részt a programban. Az önkormányzat – a korábbi 
években megfelelően – csak elviekben tudja támogatni a tanuló, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
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Kérte a Képviselő-testületet, döntsön a programban való részvételről 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 172/2017.XI.22.) Kt. számú határozata 
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy 
 Csató Petra nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Barabás Irén) 
 Kenderes település képviseletében részt vegyen az Arany János 
 Tehetséggondozó Programban. 
 Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani  
 számára. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó programba 
 történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi 
 határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére 
            küldje meg. 
 
 Határidő: 2017. december 12. 
            Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2. /Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda  igazgatója, Helyben 
                      3./ Csató Petra 5331. Kenderes, József Attila út 70. 
                 
                            é r t e s ü l n e k. 
e.)  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Művelődési Ház elnyert pályázata kapcsán jött elő egy több   
éve húzódó probléma. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház tekintetében az önkormányzat 42/461 
tulajdoni hányadot birtokol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 33/461 tulajdoni hányad 
birtokosa. Az önkormányzat évek óta próbálja az állami tulajdonban lévő rész önkormányzati 
tulajdonba  adását  kérni, amelyhez most  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium segítségét kérték. A 
mai napon kaptak levelet Seszták Miklós miniszter úrtól. A kérelem alátámasztása érdekében kérte, 
hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy az 5/1 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonban 
álló részének önkormányzat által történő megvásárlására is kiterjed-e az önkormányzat szándéka. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:kb. Két éve húzódó ügyről van szó A Képviselő-testület 
korábban már döntött, hogy ingyen szeretné kérni az ingatlanrész önkormányzat tulajdonban adását, 
amely nem kapott pozitív elbírálást. A legutóbbi információ szerint árverést fognak kitűzni, 
amelyen az önkormányzat is indulhat. Időközben levélben keresték meg Seszták miniszter urat, 
amelyben kérték, hogy az árverezési eljárást mellőzzék. Erre jött a mai napon válasz. A Képviselő-
testületnek ajánlatot kellene tenni a megvásárlásra, mivel nem jöhet szóba, hogy ingyen az 
önkormányzat birtokába kerüljön az ingatlanrész. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy a tulajdonrész megvásárlására 1 millió Ft-os 
vételárat ajánljon fel az önkormányzat. 
 

ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: két hónappal ezelőtt kaptak levelet a Kincstári Vagyonkezelő Zrt-
től, hogy ha továbbra is akadályozzák a bérbeadónak a bejutást az épületbe, akkor azonnal 
felmondják a szerződést. Telefonon keresték a ügyintézőt, aki közölte, hogy tévedés történt. 
Tájékoztatták továbbá arról,  hogy helyszíni felmérésre jön ki a munkatársuk, amely azóta sem 
történt meg. Kb. 18 éve vették át használatba az ingatlanrészt, az MSZMP jogutódjától az MSZP-
től. Azóta soha senki egy alkalommal sem ellenőrizte, hogy milyen állapotban van. A Művelődési 
Ház tartja fenn, soha nem járultak hozzá anyagilag az iroda fenntartásához. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:célszerűnek látná a bérleti szerződés felülvizsgálatát is, 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 173/2017.(XI, 22.) Kt. számú határozat 
a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti, Móricz Zsigmond Művelődési Ház  
33/461 tulajdoni hányadának megvásárlásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete -  mint társtulajdonos - úgy döntött, 
 hogy meg kívánja vásárolni a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti, 
 Móricz Zsigmond Művelési ház 33/461 tulajdoni hányadát a Magyar 
 Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től. 
 A tulajdonrész megvásárlására 1 millió Ft-os vételárat ajánl fel. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi szerződés 
            aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben                      
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
                      4./ Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium Állami vagyonelemek Főosztálya 
                           1440 Budapest, Iskola út 13. 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:levélben kereste az önkormányzatot Komiszár Dénes történész, 
aki leírta, hogy közel tíz éve foglalkozik a Horthy család történetének kutatásával. 2016-ban 100 
példányban sikerült kiadnia a Horthy család történetét tárgyaló kiadványát, amely napok alatt 
elfogyott. Nagyon szeretné újra kiadni a könyvet. Horthy István és Horthy Éva is tudomást 
szereztek a könyvről, akik újabb adatközlésekkel segítették munkáját. Arra kérte a Képviselő-
testületet, hogy 100 ezer Ft támogatásban részesítsék a kiadványt, hogy egy hiánypótló kötet 
születhessen a Horthy család történetéről. 
Úgy gondolja, hogy  a Képviselő-testületnek kevés információ áll rendelkezésére ahhoz, hogy a 
támogatásról döntsenek. 
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Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot az íróval, mivel szeretnék látni azt a kiadványt, amelyhez a 
testület támogatást nyújt. 
 
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett. 
 
g.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Green Way Global KFT (1067 Budapest, Szondi út 23.) 
napelemes rendszer telepítését tervezi, amelyhez az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat 
szeretné bérbe venni. Javasolta, az alábbi helyrajzi számú ingatlanok felajánlását: 0575/5, 065/4, 
3070/1, 418/2, 416, 418/1, 0231, amelyek közül  kerülne kiválasztásra a műszakilag megfelelő 
terület. Mivel az önkormányzat ingatlant nem kíván értékesíteni, hosszú távú bérbeadásról lehet 
szó. A cég – amennyiben pozitív elbírálásban részesül engedélyezési kérelme az áramszolgáltatónál 
-  30 évre kívánja bérbe venni a területeket napelemes rendszer telepítése céljából.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 174/2017.(XI. 22.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat napelemes rendszer telepítéséhez 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította 
 azon szándékát, miszerint a tulajdonát képező 0575/5, 065/4, 
            3070/1, 418/2, 416, 418/1, 0231 hrsz.-ú ingatlanokat 30 évre 
 bérbe adja a Green Way Global Kft (1067 Budapest, Szondi u 23.) részére  
 napelemes rendszer telepítése céljából, amennyiben az áramszolgáltatónál 
 pozitív elbírálásában részesül engedélyezési kérelmük a terület vonatkozásában. 
 A területek bérbeadásáról szóló bérleti szerződésről a Képviselő-testület 
 a későbbiekben dönt, az engedélyezési kérelem pozitív elbírálása után. 
 
 Erről: 1./Green Way Global Kft 1067 Budapest, Szondi u 23. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben 
 
                           é r t e s ü l. 
h.) 
 
BODOR TAMÁS a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az adventi 
rendezvénysorozat megszervezéséről. A tervek szerint .december 13-án, szerdán 11 órakor 
Bánhalmán, a volt iskola épületében, december 14-én Kenderesen a Művelődési Házban „Mindenki 
karácsonya”, ahol egy tál meleg étellel, toros káposztával  várják a város lakosságát. December 15-
én pénteken 16 órai kezdettel a római katolikus templomban „Karácsony hangai” hangverseny a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda pedagógusaiank és diákjainak előadásában. 
December 16-án szombaton 16 órai kezdettel „A kemence varázsa” címmel közös sütögetésre 
várják az érdeklődőket a rendezvénytéren. December 17-én vasárnap 15 órától a „Betlehemi láng 
átadási ünnepség a Horthy ligetben. 
A rendezvényeknek anyagi vonzata is van, amelyhez kéri a testület támogatását a szükséges 
pénzösszeg biztosításához. 
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TÓTH TIBORNÉ alpolgármester tudomása szerint Bánhalmán is szeretnének adventi rendezvényt 
szervezni az előző évekhez hasonlóan. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 175/2017.(XI.22.) Kt. számú határozata 
adventi rendezvények költségeinek biztosításáról 
 
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
          megrendezésre kerüljön 2017-ben az adventi rendezvénysorozat az alábbiak szerint: 
       .  December 13-án szerdán 11 órakor Bánhalmán, a volt iskola épületében, december  
          14-én   Kenderesen a Művelődési Házban „Mindenki karácsonya”, ahol egy tál meleg  
          étellel, toros káposztával várják a város lakosságát. 
           December 15-én pénteken 16 órai  kezdettel a római katolikus templomban  
           Karácsony hangjai” a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom    
           Óvoda  pedagógusainak  és diákjainak előadásában. 
           December 16-án szombaton 16 órai kezdettel 'A kemence varázsa” címmel közös 
           sütögetésre várják az érdeklődőket a rendezvénytéren. 
           December 17-én vasárnap  15 órától a „Betlehemi láng” átadási ünnepség a Horthy ligetben. 
           A rendezvények költségeit Kenderes Városi Önkormányzat 2017-évi költségvetése 
           terhére biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Bánhalmán is lesz adventi rendezvény, már egyeztettek a 
részletekről. Vasárnap nagyon jó hangulatú, bensőséges, igazi közösségformáló rendezvényen vett 
részt a Művelődési Házban, a Szent Imre Katolikus Iskola  rendezésében. 
A holnapi napon 16 órakor a Horthy kastélyban kerül megrendezésre Mihalik András Erdély az 
idők sodrában című könyvének bemutatója, amelyre minden érdeklődőt várnak. 
 
Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 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. november 22-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 
22-i ülése napirendjének elfogadásáról         163/2017. 
 
1./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    18/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
    szóló 3/2017.(II.16.) rendelet módosításáról 
 
2./A 3/2017.(II.16.) számú költségvetési rendelet háromnegyed éves 
    teljesítéséről            164/2017. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     19/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú 
     tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     20/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati 
     rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
5./ A Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységéről szóló 
     beszámoló elfogadásáról           165/2017. 
 
6./ A Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 
     elfogadásáról            166/2017. 
 
7./ TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosító számú „Óvodafelújítás 
      megvalósítása Kenderesen” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében 
     árajánlattételre felkértekről            167/2017. 
 
8./ KEHOP-2.2.2-15-2015-0003 azonosítószámú projekt keretében, 
     Izsák, Orgovány, Ágasegyháza, Kenderes és Tápiószőlős 
     településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat  
     fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 
     feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására történő  
     felhatalmazásról             168/2017. 
 
 



 
 

 2 - 
 
 

Napirend:           Szám: 
 
9.) 
 
a.) Baktai Kálmán önkormányzati képviselő delegálása a közbeszerzési 
     bírálóbizottságba            169/2017. 
 
b. A 101/2017. (VII.26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről és  
    a TOP-2.1.3-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi  
    infrastruktúra-fejlesztések" című pályázat keretében megvalósítandó  
    felelős akkreditált közbeszerzői tanácsadói feladatok tekintetében  
    árajánlattételre felkértekről         170/2017. 
 
c.)A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási  
    Társulás megszüntetéséről                                                                           171/2017. 
 
d.)Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről     172/2017. 
 
e.)A Kenderes, Szent István út 33. szám alatti, Móricz Zsigmond 
    Művelődési Ház 33/461 tulajdoni hányadának megvásárlásáról                 173/2017. 
 
f.) Komiszár Dénes történész kérelméről      ----- 
 
g.) Szándéknyilatkozat napelemes rendszer telepítéséhez       174/2017. 
 
h.) Adventi rendezvények költségeinek biztosításáról       175/2017.  
 
 


