Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. november 29-én 15
óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Bencze Miklós, Bodor
Tamás, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.
Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné
Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodás osztályvezetője, Mikola Istvánné a Városi
Könyvtár intézményvezetője, Balogh Károlyné bizottsági tag, Kun Sándorné
jegyzőkönyvvezető. –
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 176/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. november 29-i rendkívüli, nyílt
ülése napirendjének elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2017.(……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a rendelet-tervezetet a Szociális és Kulturális Bizottság
véleményezte. Megkérte a bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
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BODOR TAMÁS képviselő: a Szociális és Kulturális Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. A bizottsági ülésen jegyző úr részletesen ismertette a rendeletet érintő
módosításokat. A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő igen szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Kenderes, 2017. november 29.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester jelezte, hogy az írásban kiküldött anyag pontosításra
szorul. Az 1-es számú kérelmezőnél az eltartottak száma 0 fő, az 5-ös számú kérelmezőnél 1
fő, a 8-as számú kérelmezőnél 2 fő. Ebben az évben 8 fő nyújtott be pályázatot a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő valamennyi pályázót támogassa, mivel mindannyian szociálisan
rászoruló, hátrányos helyzetű hallgatók. Megkérte a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
osztályvezetőjét, hogy a nyolc fő részére gondoskodjon a havi ösztöndíj biztosításáról.
Hozzászólás
DR. BENCZE MIKLÓS képviselő egyetért a polgármester asszony által elmondottakkal.
Javasolja, hogy valamennyi pályázót támogassa a Képviselő-testület.
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BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag úgy értesült, hogy több hallgató lemaradt a pályázat
benyújtásáról az elektronikus benyújtási forma miatt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester javasolja, hogy a pályázókat az egy főre eső jövedelem
alapján rangsorolja a Képviselő-testület.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 177/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Darvas Sándor 5331 Kenderes, Árpád út 17. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Darvas Sándor,
5331 Kenderes, Árpád út 17. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Darvas Sándor pályázatát az I. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Darvas Sándor 5331 Kenderes, Árpád út 17. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi
ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 31.820 Ft.
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Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Darvas Sándor 5331 Kenderes, Árpád út 17.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 178/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Ábrahám Julianna 5349 Kenderes, Dékány József út 13. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahám Julianna,
5349 Kenderes, Dékány József út 13. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Ábrahám Julianna pályázatát a II. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
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Indokolás
Ábrahám Julianna 5349 Kenderes, Dékány József út 3. szám alatti lakos Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
33.195 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Ábrahám Julianna 5349 Kenderes, Dékány József út 3.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 179/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Őrlős Ildikó 5331 Kenderes, Vasút út 1. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Őrlős Ildikó,
5331 Kenderes, Vasút út 1. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
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visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Őrlős Ildikó pályázatát a III. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Őrlős Ildikó 5331 Kenderes, Vasút út 1. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
50.056 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Őrlős Ildikó 5331 Kenderes, Vasút út 1.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 180/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Veres Viktória 5331 Kenderes, Bocskai út 15/a. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Veres Viktória,
5331 Kenderes, Bocskai út 15/a. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
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adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Veres Viktória pályázatát a IV. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Veres Viktória 5331 Kenderes, Bocskai út 15/a. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
53.533 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Veres Viktória 5331 Kenderes, Bocskai út 15/a.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 181/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Patkó Richárd 5331 Kenderes, Martinovics út 19. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkó Richárd,
5331 Kenderes, Martinovics út 19. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
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2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Patkó Richárd pályázatát az V. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Patkó Richárd 5331 Kenderes, Martinovics út 19. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
56.101 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Patkó Richárd 5331 Kenderes, Martinovics út 19.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Városi Önkormányzatának 182/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Deák Róbert 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 84. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Deák Róbert,
5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 84. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Deák Róbert pályázatát a VI. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Deák Róbert 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 84. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
78.516 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Deák Róbert 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 84.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
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4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 183/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Koszta Diána 5331 Kenderes, Béke út 1/G. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Koszta Diána,
5331 Kenderes, Béke út 1/G. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Koszta Diána pályázatát a VII. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Koszta Diána 5331 Kenderes, Béke út 1/G. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
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A pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
85.064 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Koszta Diána 5331 Kenderes, Béke út 1/G.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 184/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Egei Norbert 5331 Kenderes, Rózsa út 2. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egei Norbert,
5331 Kenderes, Rózsa út 2. szám alatti lakost a 2017/2018. tanév II.
félévében és 2018/2019. tanév I. félévében havi 5.000 Ft felsőoktatásban
tanuló hallgatók részére kiírt ösztöndíjban részesíti.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)
2018. március 9-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj
folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt (1381 Budapest, Pf: 1418) és a folyósító
felsőoktatási intézményt.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel
meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj

-

12 -

elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A képviselő-testület Egei Norbert pályázatát a VIII. helyre rangsorolva támogatta.
E határozat ellen fellebbezni nem lehet.
Indokolás
Egei Norbert 5331 Kenderes, Rózsa út 2. szám alatti lakos Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.
A pályázó kollégiumi ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem
121.393 Ft.
Fenti határozatot a Képviselő-testület 127/2017.(IX.20.) Kt. számú határozata alapján
hozta meg.
Erről: 1./ Egei Norbert 5331 Kenderes, Rózsa út 2.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
5./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
a)

Előterjesztés elidegenítési tilalom törlése iránti kérelemről

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ismertette Rostásné Szőke Hajnalka 5331 Kenderes,
Honvéd út 13. szám alatti lakos kérelmét. Kérelmező a 863 hrsz-ú, 5331 Kenderes, Honvéd út
13. szám alatti belterületi ingatlan vonatkozásában bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez
kérte a Képviselő-testület hozzájárulását. Az elidegenítési tilalom a korábban nyújtott
százezer forintos önkormányzati támogatás miatt került bejegyzésre. Javasolja, hogy az
elidegenítési tilalom törléséhez a Képviselő-testület járuljon hozzá.
Kérdést tett fel Veresné Nagy Margit képviselő.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő érdeklődött, hogy mikor került bejegyzésre az
elidegenítési tilalom.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: 2001. évben jegyezték be az elidegenítési tilalmat.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Városi Önkormányzatának 185/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez történő hozzájárulásról a kenderesi 863 hrsz-ú,
5331 Kenderes, Honvéd út 13. szám alatti belterületi ingatlan vonatkozásában
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
kenderesi 863 hrsz-ú, 5331 Kenderes, Honvéd út 13. szám alatti belterületi
ingatlanra vonatkozóan Kenderes Városi Önkormányzat javára bejegyzett
elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.
Erről: 1./ Rostásné Szőke Hajnalka 5331 Kenderes, Honvéd út 13.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Irattár
értesülnek.–
b)

Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az idei évben is lehetőség van az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Uliczki Mária azzal a kéréssel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy támogassa Szerencsi Edgár 8. osztályos gyermekének a
részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat – a korábbi
éveknek megfelelően – csak elviekben tudja támogatni a tanulókat, anyagi támogatást nem
tud nyújtani számukra. Kérte a Képviselő-testületet, döntsenek a programban való
részvételről.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 186/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy
Szerencsi Edgár nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Uliczki Mária)
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.
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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./ Szerencsi Edgár 5331 Kenderes, Felsőföldi út 3.
é r t e s ü l n e k.
c)

Marton Gyula kérelméről

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Marton Gyula Katonavégzet című regénye kiadásához
segítségért fordult a Képviselő-testülethez. A regényt a Kairosz Könyvkiadó a Doni áttörés
75. évfordulójára tervezi kiadni. A kiadó szűkös anyagi helyzetére tekintettel a kiadáshoz
támogatókat keres. A regény főszereplője Jeskó János hadnagy Kenderes szülöttje volt, ezért
szeretné, ha a Képviselő-testület támogatni tudná a könyve kiadását.
Hozzászólás
BODOR TAMÁS képviselő: Marton Gyula a támogatástól függetlenül a Kenderesi Néprajzi
Kiállítóteremnek ajándékként felajánlotta Jeskó hadnagy kitüntetéseit. Jeskó János 1920.
január 25-én született Kenderesen és 1943. január 17-én a Don-kanyarban hősi halált halt.
Marton Gyula megtalálta Jeskó János katonai levelezését és ebből a levelezésből írt egy
regényt, melynek a címe Katonavégzet. Amennyiben a Képviselő-testület ötvenezer forintot
elérő támogatást biztosít, úgy a könyvben egy oldalas hirdetési felületet biztosítanak
számunkra, ahol a településünket tudnánk hirdetni. Jövő év elején kerül kiadásra a könyv,
melyből egy tiszteletpéldányt is felajánlott a kiállítóteremnek.
DR. BENCZE MIKLÓS képviselő szeretné, ha Képviselő-testület anyagi lehetőségeihez
mérten támogatná a könyv kiadását.
VERENÉ NAGY MARGIT képviselő javasolja, hogy ötvenezer forinttal támogassa a
Képviselő-testület a könyv kiadását.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 187/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
Katonavégzet című könyv kiadásához nyújtandó támogatásról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött,
hogy 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint támogatás nyújt Marton Gyula
Katonavégzet című könyvének a kiadásához. A könyvet a Kairosz
Könyvkiadó adja ki.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodás Osztályát, hogy a Kairosz Könyvkiadó által benyújtott
számla ellenében gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
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Erről: 1./ Marton Gyula 1034 Budapest, Tímár utca 30.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Irattár
é r t e s ü l n e k .d)

Előterjesztés szociális célú tűzifa beszerzéséről

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Belügyminisztérium
pályázatán elnyert 310 m3 szociális célú tűzifa egy részének leszállítása – betárolással –
megtörtént 120 m3 mértékben. A továbbiakban a maradék 190 m3 faanyagot
Jászfelsőszentgyörgy községhatárából tudnák az idei évben leszállítani 3900 Ft/m3+ÁFA
áron, 2017. december 10-ig. 2018. januárjában Karcag város határában lesz lehetőség
fakitermelésre. Ez a távolság 2700 Ft/m3-es díjkategóriába tartozik. Amennyiben a Képviselőtestület a karcagi kitermelést választja, úgy a szállításokat az időjárástól függően 2018. január
19-ig megpróbálják teljesíteni. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek arról, hogy a
2017. decemberi szállítással, 3900 Ft/m3+ÁFA áron kérik a 190 m3 faanyag leszállítását, vagy
2700 Ft/m3-es áron 2017. január 19-i szállítással.
Hozzászólás
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: amennyiben a képviselő-testület a
decemberi, távolabbi szállítási helyről kéri a szállítást, úgy az 300 ezer forintos
többletköltséget eredményez az önkormányzatnak, mivel a szállítás költségére támogatást
nem kapnak. A pályázat szerint, a tűzifa kiosztásának határideje 2018. február 15., ezért a
2018. január 19-i szállítással is beleférnek a határidőbe.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester úgy gondolja, hogy aki akarta az már megvette a téli
fűzifát.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő úgy gondolja, hogy elég feszes lesz a határidő, amennyiben a
karcagi kitermelésből veszi igénybe az önkormányzat a fát, igaz itt a szállítási költség
alacsonyabb. Való igaz, hogy sok ember előre megvásárolja a téli tüzelőt, de azokról sem kell
megfeledkezni, akinek nincs pénze megvásárolni előre a fát. A szociális célú tűzifa a
szociálisan rászorult, nehéz helyzetben lévő embereknek nyújt egy kis segítséget. Nagyon sok
a kiszolgáltatott ember, ezért a kormány az ő helyzetükön próbál segíteni ezzel a támogatási
formával. Nagyon sok embernek választani kell, hogy tűzifát, vagy élelmiszert vásároljon.
Elmondta, hogy nagyon várják az emberek a tűzifát és attól fél, hogy ha a karcagi
kitermelésből származó fát veszik igénybe, akkor jelentős csúszás lesz.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester a 2700 Ft/m3-es fa kiszállítását javasolja. A kérelmek
benyújtása december elején indul, a kérelmeket fel kell dolgozni, el kell bírálni. Úgy
gondolja, hogy a januári szállítás nem késő.
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BAKTAI KÁLMÁN képviselő amint már említette, az emberek nagyon várják a fát. Az elmúlt
évben 170 kg fát kaptak a kérelmezők. Ezek a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek sorba
álltak a fáért annak ellenére, hogy a jogszabály szerint ki kellett volna részükre szállítani a fát.
PÁDÁR LÁSZÓNÉ polgármester: több ember tűzifa helyett kevésbé fontos dolgokat vásárol.
Sajnos tud olyan személyről is, aki hazáig sem vitte a fát, mert útközben eladta fél áron. Úgy
gondolja, hogy több forrásból is érkezik segítség a nehéz helyzetben élő embereknek. A
Kormány nyugdíjprémiumot folyósít, az önkormányzat élelmiszer-utalványt ad a hetven éven
felüli személyeknek, a gyermekvédelmi támogatásra jogosult családok megkapták az
utalványokat.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a Belügyminiszteri rendelet alapján ki kell szállítani az
önkormányzatnak a fát.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: természetesen ki fogják szállítani. De nagyon sok ember
nem tudja kivárni a kiszállítást, és naponta érdeklődik.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az igénylők között nem csak roma származású személyek
vannak. Lehet, hogy van olyan személy, aki eladja a fát, de azért, mert el kell döntenie, hogy
fűtsön, vagy egyen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a származástól el kell vonatkoztatni. Tagadhatatlan,
hogy vannak nehéz helyzetben élő emberek, de közülük sokan saját hibájukból kerültek ilyen
helyzetbe. Számos munkalehetőséget hirdetnek betanított munkások számára, ma már csak az
nem jut munkához, aki nem akar dolgozni.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 188/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
szociális célú tűzifa leszállításáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 310 m3 szociális célú tűzifa
mennyiségéből a le nem szállított 190 m3 faanyagot a 2700 Ft/m3+ ÁFA
áron, 2018. januári szállítással kéri teljesíteni.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Nefag Zrt. Koklács Tibor 5000 Szolnok, Kaán Károly út 71.
Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
Irattár

é r t e s ü l n e k.e)

Árajánlat 5331 Kenderes, Szent István út 52. szám alatti Központi Konyha

korszerűsítés gépészeti és villamos kiviteli tervezéséről
- 17 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester a Központi Konyha felújításával kapcsolatban elmondta,
hogy az új gépek beszereléséhez szükség van a meglevő villamos hálózat újra vezetékelésére.
A korszerűsítés, gépészeti és villamos szakági kiviteli tervezésre megkérték az árajánlatokat.
A beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a Horváth és Társa Kft. tette. Az
árajánlat összesen 555.000,- Ft + ÁFA összegről szól, melyből az épületgépészet 300.000,- Ft
+ ÁFA, az épületvillamos felmérés 60.000,- Ft + ÁFA, az erősáramú tervezés, új mérés és
elosztó 165.000,- Ft + ÁFA, közművek 30.000,- Ft + ÁFA. A tervezés költségeit a pályázati
forrásból nem lehet biztosítani, ezért ezt az önkormányzatnak a saját költségvetéséből kell
biztosítani.
Kérdést tett fel Bodor Tamás képviselő.
BODOR TAMÁS képviselő érdeklődött, hogy ez a tervezési költség a 2017. évi költségvetést
érinti.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ez évi
költségvetést érinti.
Hozzászólás
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a Központi Konyha nagyon rossz állapotban van,
ezért mindenképpen szükséges az új gépek beszerelése előtt elvégezni a villamoshálózat
felújítását.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 189/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
a Központi Konyha korszerűsítés gépészeti és villamos szakági kiviteli tervezésének
költségéről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a
Horváth és Társa Kft-t (5300 Karcag, Madarasi út 31.) az 5331
Kenderes, Szent István út 52. szám alatt lévő Központi Konyha
korszerűsítés gépészeti és villamos kiviteli terv elkészítésével.
A szakági kiviteli tervezés díja: 555.000,- Ft + ÁFA.
A Képviselő-testület a tervezés költségét a 2017. évi költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
Erről: 1./ Horváth és Társa Kft. 5300 Karcag, Madarasi út 31.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Irattár
értesülnek.–

f)
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Előterjesztés „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az
elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város
közigazgatási területén” pályázathoz kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzői
szaktanácsadói feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: három árajánlat érkezett. Dr. Auner Tamás ügyvéd 5300
Karcag, Szövetkezet utca 2/D., ajánlati ár: 360.000,- Ft, MELZS Kft. 5322 Tiszaszentimre,
Táncsics út 1., ajánlati ár: 571.500,- Ft, Bakos László EV. 5231 Fegyvernek, Szent E. út 103.,
ajánlati ár: 533.400,- Ft. A beruházás tervezett költsége 36 millió forint Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 190/2017.(XI.29.) Kt. számú határozata
„Közvilágítás
korszerűsítése
LED
technológia
alkalmazásával,
az
elért
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén”
pályázathoz kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátására
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
fenti elnevezésű projektnél nyertes ajánlattevőnek Dr. Auner Tamás
ügyvédet jelöli meg (5300 Karcag, Szövetkezet utca 2/D.)
Ajánlati ár: 360.000,-, azaz háromszázezer forint.
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolítási díját a 2017. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Erről: 1./ Dr. Auner Tamás 5300 Karcag, Szövetkezet utca 2/D.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Irattár
értesülnek.–
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, hogy akinek közérdekű kérdése, bejelentése van,
tegye meg.
BODOR TAMÁS képviselő: a 2017. évi Adventi rendezvényekkel kapcsolatos programokat a
Képviselő-testület előző ülésén elfogadta. December 16-án szombatra „A kemence
varázsa”elnevezésű programot tervezték a rendezvény térre. Időközben kiderült, hogy
Bánhalmán ugyanebben az időpontban Adventi gyertyagyújtási ünnepség kerül
megrendezésre, ezért javasolja a „A kemence varázsa” program törlését.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetértett.
- 19 BODOR TAMÁS képviselő: tájékoztatásul elmondta, hogy a Települési Értéktár Bizottság az
elmúlt héten ülésezett, ahol igen sok települési érték került be az értéktárba. Ismertette az
értéktárban szereplő értékeket. Szeretettel vár mindenkit a bizottság sorkövetkező ülésére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy aláírta a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó támogatási szerződést. A tényleges munka a következő év
nyarán fog elkezdődni, mivel az engedélyeztetési eljárások nagyon sok időt vesznek igénybe.
Elmondta továbbá, hogy a napokban telefonon felhívta Somodi János római katolikus
plébános, aki valamikor a családjával Bánhalmán élt tizenkét éven keresztül. A plébános úr
nagy örömmel értesült arról, hogy Bánhalmán katolikus templom épül. A templom építésére
szeretne gyűjtést szervezni. A plébános úrnak 2020-ban lesz az arany miséje és ezt
Bánhalmán szeretné megtartani.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester úgy tudta, hogy felekezet nélküli templom épül.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: katolikus templom épül, de semmi nem zárja ki, hogy ott
református, illetve ökumenikus istentiszteletet tartsanak. Nagyon nemes célt szolgál a
plébános a gyűjtéssel. Az Főegyházmegye tizenötmillió forinttal támogatja a templom
építését.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester mivel más napirendi pont, kérdés, bejelentés nem volt a
testületi ülést 16 óra 14 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én 15
óra 30 perckor tartott rendkívüli nyílt üléséről.-

Mutató
Napirend:
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
november 29-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
1./

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(XI.30.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

2./

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról

3./
a)

Szám:

176/2017.

177/2017-től
184/2017-ig

elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez történő hozzájárulásról
a kenderesi 863 hrsz-ú, 5331 Kenderes, Honvéd út 13. szám alatti
belterületi ingatlan vonatkozásában

185/2017.

b)

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről

186/2017.

c)

Katonavégzet című könyv kiadásához nyújtandó támogatásról

187/2017.

d)

szociális célú tűzifa leszállításáról

188/2017.

e)

a Központi Konyha korszerűsítés gépészeti és villamos szakági
kiviteli tervezésének költségéről

189/2017.

„Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával,
az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes
város közigazgatási területén” pályázathoz kapcsolódó felelős
akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátására nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról

190/2017.

f)

