
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 6-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő, - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Hermann 
László, Pecze Lászlóné, Koncz  Istvánné, Rostás Aladár, Tóth Bálint, Szászi Gáborné, Hoppál 
Imréné meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
Napirend előtt: 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket, Külön köszöntötte a „Legszebb 
konyhakertek” 2017. évi résztvevőit. Az idei évi program lezárult. Elismerését fejezte ki a helyi 
pályázóknak, akik példáját remélhetőleg többen is fogják követni a következő években. Gratulált 
valamennyi résztvevőnek, akik hozzájárultak a kertkultúra gazdagításához, a hagyományok 
ápolásához, az értékek tovább örökítéséhez. 
 
Elismerések átadása következett. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő 
bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szerelő napirendi 
pontok megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzatának 192/2017.(XII.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 6-i rendkívüli 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. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkaruha 
juttatás rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatiról és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése 
alapján a személyes gondoskodás körében tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát 
kell biztosítani. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79 §-a szerint a 
munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időt, valamint a 
juttatás egyéb feltételeit a munkáltató állapítja meg. Fenti kötelezettség teljesítése érdekében készült 
el a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó 
munkaruha juttatási szabályzat, amely tartalmazza a munkaruha-juttatásra jogosultak körét, a 
juttatás feltételeit és igénybevételének módját. Kérte a testületet az előterjesztés megtárgyalására és 
a munkaruha juttatás rendjéről szóló szabályzat elfogadására. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA intézményvezető: az egyéni védőeszközök juttatási 
rendjéről külön szabályzat készült az intézményben, amely részletesen meghatározza az adott 
munkakörre kötelezően biztosított védőeszközök listáját. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy a szabályzat 2018. január 1-től lép hatályba? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: igen, a szabályzat 2018. január 1-től hatályos. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  193/2017.(XII. 6.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkaruha juttatás rendjéről 
szóló szabályzat elfogadásáról 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti  Szolgálat munkaruha 
 juttatás rendjéről szóló szabályzatát, amelyet a jegyzőkönyv szerinti 
            tartalommal elfogadott. 
 
 Erről: 1./  Kenderesi Gondozási Központ, Család-Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 
                            Helyben 
                      2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
   
                            é r t e s ü l n e k. 
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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 TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 „Településképi környezetvédelmi infrastruktúra- 
fejlesztések” című pályázat keretében a felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói 
 feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának  194./2017. (VII..) Kt. számú határozata 
a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című pályázat keretében a felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
   A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  "Településképi környezetvédelmi 
   infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében megvalósítandó felelős akkreditált 
   közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló  
   előterjesztést megtárgyalta.  
   Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb  
   összegű ajánlatot (Nettó 1.650.000- Ft. +445.500 Ft ÁFA (27%) = 2.095.000 Ft.) 
   tevő Imperial Tender Kft.-t (1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház.III./1.) választja ki. 
   A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Imperial Tender Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház. III/1. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

3.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás 
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében a projektre kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft már a 9. pályázatot nyeri. Számára továbbra is átláthatatlan az ajánlattevők 
kiválasztása. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: véleménye szerint megnyugtató, ha egy cég már 
bizonyított. Sok esetben szerencsés, ha bizonyos feladatok egy kézben vannak.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy mekkora az a kör, aki ilyen munkákat végezhet? 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a lehetőségek nagyon behatároltak. Egyre nagyobb problémát 
jelent az ajánlattevők felkérése,  mivel sok munkájuk van és nagyon leterheltek. Sok település küzd 
hasonló gonddal, hiszen máshol is most indulnak a pályázatok, és nehéz találni tervezőt, 
közbeszerzőt, kivitelezőt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  195/2017. (XII.6.) Kt.számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú, „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” 
című pályázat keretében a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
      A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 130.000 Ft. + 35.100 Ft ÁFA (27%) = 165.100 
Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza 
Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
                 Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                          2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,  
                                Helyben            
                          3./  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség  
                                Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
                                é r t e s ü l n e k. 
 
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 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás 
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében felelős akkreditált közbeszerzési 
tanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kenderes Város Önkormányzatának  196/2017. (XII.6.)  Kt.számú határozata  
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú, „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” 
című pályázat keretében felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében felelős akkreditált közbeszerzői tanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 
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 780.000 Ft. +  210.600 Ft ÁFA (27%) = 990.600 Ft.)  tevő Bakos László egyéni vállalkozót 
választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás 
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
támogató szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

         Kenderes Városi Önkormányzat  197/2017. (XII.6.) Kt.számú határozata 
        TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú, „Óvodafelújítás  
         megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatokat 
        ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 
 
       A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatokat  
       ellátó nyertes   ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város  
       Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot  
      (Nettó 780.000 Ft.+ 210.600 Ft ÁFA (27%) = 990.600 Ft.) tevő Fegyverneki  
       Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.-t választja ki.  
       A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft. 5231 
               Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 

6.. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 

Előterjesztés TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás 
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának  198/2017. (XII.6.) Kt. számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú, „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” 
című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében projektmendzsmenti feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 1.960.000 Ft. +  529.200 Ft ÁFA 
(27%) = 2.489.200 Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés megkötésével 
megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
               5000    Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 
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 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás 
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében a rehabilitációs szakmérnöki 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő támogató 
szavazatával, egy fő ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata  199/2017. (XII.6) Kt. számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú, „Óvodafelújítás megvalósítása 
Kenderesen” című pályázat keretében a rehabilitációs szakmérnöki feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
   A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a rehabilitációs szakmérnöki  
  feladatokat  ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta.  

        Kenderes Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb  
        összegű  ajánlatot (Nettó 170.000- Ft. + 45.900 Ft  ÁFA (27%)  = 215.900 Ft.) tevő  

     Japaner-b. Kft.-t választja ki. A szerződés megkötésével megbízza  
     Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Japaner-b Kft. 2890 Tata, Bezerédi u. 9. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l ás a 
Előterjesztés az „Élhető Kenderes, Zöld Város” című pályázat keretében a közbeszerzési 
bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy mit jelent azt, hogy a bírálóbizottság ülésén 
tanácskozási joggal vehet részt delegált tagként? Tisztázni szeretné, hogy nem kérte, hogy a 
bizottság delegált tagja legyen. Több alkalommal azt kérte, és most is azt kéri, hogy a döntéshez 
pályázati anyagot kapjon a pályázatokról, amely eddig nem történt meg.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a november 22-i testületi ülésen azért javasolta Baktai Kálmánt 
a bírálóbizottság tagjának, hogy kísérje figyelemmel a közbeszerzéseket, vegyen részt a bizottság 
munkájába, hogy személyesen győződjön meg a munka folyamatáról. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az előző testületi üléseken is elmondta, hogy egy 
közbeszerzési pályázaton vannak túl a Művelődési Ház esetében, tehát csak egy nyertes cég lehet. 
Baktai Kálmán képviselő úr továbbra is azokra az ajánlatokra gondol, amely különböző tervezési és 
egyéb feladatokra vonatkoznak. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
             Kenderes Város Önkormányzata  200/2017. (XII.6.)Kt. számú határozata 

„Élhető Kenderes, Zöld Város” című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság 
elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes 
kijelöléséről 

 
             Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült  
            előterjesztést  megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

        A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban 
a bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné 
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost 
és Bakos László közbeszerzési tanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálja 
Baktai Kálmán települési képviselőt. 

        Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja    
meg és a következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a 
közbeszerzési eljárásban történő meghívásra.   

1.   DEVIZÉP Kft (Debreceni Vízépítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)  4032 
Debrecen, Benczúr Gy. u. 1. info@devizep.hu  

2.   Polyduct Zrt.   4181 Nádudvar, Kabai u.62.   polyduct@polyduct.hu 

3.   Színrelép Kft.  1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.  kis.laszlo@szinrelep.hu 

4.   Duktil Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 17. duktilkft@gmail.com 
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5.   Vitexis Kertészeti, Szolgáltató és Építőipari Kft.  3528 Miskolc, Balaton utca 33. 
vitexis@gmail.com 

6. LADÉP Kft.   5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. adepkft1996@gmail.com 

 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben           
          4./Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
          5./Baktai Kálmán települési képviselő, 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 
Egyebek 
 
a.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a képviselő-testület döntése szükséges a 2018. évi járási 
startmunka programok programterveinek és a kérelmek benyújtásának támogatásáról, - 
programelemenként nevesítve-, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 2018-ban települési 
szinten  86 fő foglalkoztatását támogatják, amely lényegesen alacsonyabb a korábbi évekhez képest. 
A jövő évben belvízelvezetésre 10 fő, mezőgazdasági földutak karbantartására 12 fő, illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolására 13 fő, belterületi közutak karbantartására 12 fő, 
mezőgazdasági programra 34 fő, térkőgyártásra 5 fő foglalkoztatását tervezik. 
Javasolta a programtervek és a kérelmek benyújtásának támogatásáról döntsön a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 201/2017.(XII.6.) Kt. számú határozata 
2018. évi járási startmunka programok programterveinek és a kérelmek  
benyújtásának támogatásáról 
 

        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2018. évi 
        járási startmunka program programterveit az alábbiak szerint: 
        Belvízelvezetés: 10 fő 
        Mezőgazdasági földutak karbantartása: 12 fő 
        Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: 13 fő 
        Belterületi közutak karbantartása:12 fő 
        Mezőgazdasági program: 34 fő 
        Térkőgyártás: 5 fő 
        A Képviselő-testület támogatja a kérelmek benyújtását, és  döntött  
        arról, hogy pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges  
        közbeszerzési eljárások megindítását. 
   
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                  3./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
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                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az idei évben is lehetőség van az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Javasolta, hogy a település képviseletében Körmös 
Renáta 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. 

 
Kérte a Képviselő-testületet, döntsön a programban való részvételről 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 202/2017.(XII.6.) Kt. számú határozata 
Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről  
 
            Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy 
 Körmös Renáta nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Erdei Renáta) 
 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. /Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola  5310 Kisújszállás, Rákóczi út 1. 
                      3./ Erdei Renáta 5331. Kenderes, Deák F. út 33/b. 
                 
                            é r t e s ü l n e k. 
 

c.) 
 

Előterjesztés Kenderes város közigazgatási területén lévő közvilágításhoz árambeszerzésről 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzatnak 2017. december 31-ig van áramvásárlási 
szerződése az MVM Partner Zrt-vel. 2018. évre vonatkozóan közvilágítási áram beszerzésére 
három ajánlat érkezett, amely Kenderes közvilágítására 1501 0001 kWh/év és a Horthy ligetben 
5388 kWh/év lévő térvilágításra vonatkozik. A jelenlegi MVM Partner Zrt szolgáltatásaival nincs 
megelégedve az önkormányzat, mivel az e-on rendszerhasználati díj téves számlázását nem tudta 
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 megfelelően kezelni. Javasolta a legalacsonyabb ajánlatot adó  EC-Energie Investment KFT 
(Százhalombatta, Iparos utca 11) szám alatti vállalkozással történő szerződéskötés jóváhagyását. 
 

H o z z á s z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy mennyivel magasabb az E-on 
Energiakereskedelmi KFT ajánlata a legalacsonyabb ajánlatot adó EC-Energie Investment KFT 
ajánlatától? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az EC-Energie Investment KFT  ajánlata 14,40 
HUF/kWh+ÁFA, az E-on Energiakereskedelmi KFT ajánlata pedig 15.22 HUF/kWh+ ÁFA. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának  203/2017.(XII. 6.) Kt. számú határozata  
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes közigazgatási területén közvilágítási 
áram beszerzésével kapcsolatos kereskedő kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzata Kenderes közigazgatási területén lévő közvilágítási berendezések 
üzemeltetéséhez szükséges  áram beszerzésével kapcsolatban szerződést köt 2018. január 01- 2018. 
december 31- ig szóló időtartamra az  EC- Energie Investment  KFT. 2440 Százhalombatta, Iparos 
utca 11.  vállalkozással, mely szerződéses összeg 14,40 HUF/kWh+Áfa  amely  Kenderes 
közvilágítására 1501 001 kWh/ év és a Horthy ligetben 5388 kWh/ év lévő térvilágításra vonatkozik  
Az energiavásárlási szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
  
  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                           3./ EC- Energie Investment  KFT. 2440 Százhalombatta, Iparos utca 11.   
                              4./ Irattár 
 
d.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Czicze Istvánné Kunhegyes, Péntekkút 8. szám 
alatti lakos levelét, aki eladásra ajánlotta fel a Kenderes, Magyar út 24. szám alatti ingatlanát. Az 
ingatlan irányára 800 ezer Ft. 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi forrása az ingatlan megvételére. Kérte a Képviselő-
testület tagjait, hogy tájékoztassák a lakosságot erről a lehetőségről. 
 

e.) 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
programokért Felelős Helyettes Államtitkára írásban kereste meg az önkormányzatokat. A 
272/2014.(XI.5.) Kormányrendelet alapján a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi 
költségvetési szerv közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, vagy közalapítvány kedvezményezett 
jogosult lehet 100 %-os támogatási előlegre, ha fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban 
vezeti, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál 
külön fizetési számlával rendelkezik, vagy megítélt támogatásának összege nem éri el az 500 millió 
forintot. A fenti rendelkezésnek megfelelően számos települési önkormányzat az 500 millió forintot 
meg nem haladó támogatások esetén nem nyit kincstári számlát, hanem a megítélt támogatási 
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 előleget kereskedelmi bankok által vezetett pénzforgalmi számlán kezeli. Ez a megoldás bár 
törvényes, az államháztartás pénzügyi egyensúlyára tekintettel nem előnyös. A Kormány szándéka, 
hogy a rendelet vonatkozó rendelkezésének módosításával az 500 millió Ft-os alsó határát 100 
millió Ft-ra szállítja le, azaz 100 millió Ft támogatási előleg felett a támogatási előleg százalékos 
mértékétől függetlenül kötelező lenne annak kincstári számlán való kezelése helyi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi 
állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén. A kincstári számla megnyitása 
különösen azon települési önkormányzatok esetében indokolt, amelyek már rendelkeznek kiutalásra 
került 500 millió forintot el nem érő támogatási előleggel, de azt kereskedelmi bankok által vezetett 
számlán kezelik. Fentiek miatt javasolta, hogy döntsön a testület a kincstári számlanyitáshoz 
szükséges intézkedések megtételéről és a polgármester felhatalmazásáról az intézkedések 
megtételéhez. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  204/2017.(XII. 6.) Kt. számú határozata 
kincstári számla nyitásáról 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
        a kincstári számla nyitásához szükséges intézkedések megtételéről szóló 
        előterjesztést, és úgy döntött, hogy felhatalmazza Pádár Lászlóné 
        polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
        Felelős: Pádár Lászlóné polgármester  
        Határidő. Folyamatos 
 
        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. 
 
f.) 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulás megkeresést kapott az ügyeleti szolgáltatásra közbeszerzés alapján 
szerződött REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft-től. A cég megkeresésében jelezte, hogy az 
ügyeleti ellátás finanszírozása az ágazatban tapasztalható béremelések, alapellátási finanszírozások 
növelése ellenére nem változott. A szakdolgozói béremelések, a háziorvosok finanszírozásának 
növelése az ügyeleti szolgáltatást is érinti, de a bevételeik nem fedezik a kiadásaikat. A háziorvosi 
finanszírozás növekedésének további hatásaként azt tapasztalta a cég, hogy egyre több háziorvos 
dönt úgy, hogy nem kíván az ügyeletben részt venni. Az ügyelet minősége terén az elmúlt egy 
évben romlást tapasztaltak. A realitásokkal számot vetve 10 %-os kiegészítő díj emelés a jelenlegi 
rosszabb színvonal fenntartására lesz elegendő, javulás ettől nem várható A háziorvosok ügyeletben 
történő részvételének kötelezővé tétele sem jelentene a jövőben megoldást, mert ez jelentős 
elvándorlást okozna, másrészt a jelenlegi rendszerhez képest 1,5-2 szeres forrásigénye lenne. Az 
emelés nélkül megszűnne az ellátási szerződés, új közbeszerzést kellene kiírni, amely várhatóan 
sokkal nagyobb pénzügyi megterhelést jelentene, és a következő éveket is jelentősen terhelné. Az 
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 alapellátási ügyelet kötelező, ezért valamilyen formában  biztosítaniuk kell. Az Ügyeleti Társulás 
legutóbbi ülésén az ügyeleti társulás úgy döntött, hogy a társulási megállapodásban szereplő 65 
Ft/lakos/hó társulási tagdíjat 2018. január 1-jei hatállyal 71,5 Ft/lakos/hóra emeli. 
A folyamatos ügyeleti ellátás biztosítása érdekében kérte a testületet, hogy támogassa az ügyeleti 
társulás javaslatát, amely alapján a társulás tagdíj mértéke 2017. január 1-től 71,5 Ft/lakos/hóra 
emelkedik. 
 

H o z z á s z ó l á s 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: úgy gondolja, hogy prioritást kell, hogy élvezzen az egészségügy az 
önkormányzat feladatköreit illetően. Ennek érdekében támogatta az elhangzott javaslatot. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 205/2017.(XII.6.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi orvosi Ügyeleti Társulás tagdíjának 10 
%.os növeléséről 
 

             Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisújszállás, Kenderes,  
             Ecsegfalva  Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási  
             megállapodásában szereplő 65 Ft/lakos/hó társulási tagdíjat 2018. január 1-jei  
             hatállyal 71,5 Ft/lakos/hóra emeli. 
 

             A képviselő-testület megbízza a polgármestert a finanszírozás biztosításához szükséges 
             intézkedések megtételével. 
 

             Végrehajtásért felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
             Határidő: 2018. január 1-től folyamatos  
 

             Erről értesülnek: 
             1./ Pádár Lászlóné polgármester  
             2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző 
             3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
             4./ Kecze István a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva mikrotérségi Központi 
                  Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsának elnöke, 5310 Kisújszállás, 
                  Szabadság tér l. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját a testület.  
Mivel más napirend, bejelentés nem volt, a nyílt ülést 15 óra 15 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. december 6-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:                  Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 6-i 
rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról    192/2017. 
 
1./ A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
     Szolgálat munkaruha juttatás rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról 193/2017. 
 
2. TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 "Településképi környezetvédelmi  
   infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében a  
   akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat  
   ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                   194/2017. 
 
 

3./TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú, 
 „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” című pályázat  
   keretében a projektre kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával  
   összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról              195/2017. 
 

4./TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú,  
 „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” című pályázat 
  keretében felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatokat  
  ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                     196/2017. 
 

5./TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú,  
  „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” című  
    pályázat keretében műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes  
    ajánlattevő kiválasztásáról                                                                          197/2017. 
 

6./TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014  projektazonosítójú,  
 „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” című  
    pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes 
    ajánlattevő kiválasztásáról         198/2017. 
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Napirend:        Szám: 
 
7./TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 projektazonosítójú,  
 „Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen” című  
   pályázat keretében a rehabilitációs szakmérnöki 
   feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   199/2017. 
 
8./„Élhető Kenderes, Zöld Város” című pályázat  
    keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének  
    és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
    ajánlattevők előzetes kijelöléséről      200/2017. 

 
          
9./ Egyebek 
     a.) 
     2018. évi járási startmunka programok programterveinek 
     és a kérelmek benyújtásának támogatásáról    201/2017. 
 
     b.) 
     Arany János Tehetséggondozó programban való 
     részvételről        202/2017. 
 
     c.) 
     Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező 
     Kenderes közigazgatási területén közvilágítási áram 
     beszerzéséve kapcsolatos kereskedő kiválasztásáról   203/2017. 
 
     d.) 
     Kenderes, Magyar út 24. szám alatti ingatlan 
     értékesítésre történő felajánlásáról     ---- 
 
     e.) 
     Kincstári számla nyitásáról      204/2017. 
 
     f.) 
     A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi 
     Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíjának 
     10 %-os növeléséről        205/2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 


