Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva képviselő. Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Koncz Éva aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Gyulai-Farkas
Edina, a Liliom Óvoda vezetője, Kiszelovics Ildikó mb. főépítész, Fodor Imre, a Polgármesteri
Hivatal vezető főtanácsosa, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Mikola
Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 5 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol, egy fő pedig későbbre jelezte érkezését. Az
ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal a módosítással,
hogy a meghívón 7. napirendi pontként szereplő előterjesztést Kenderes Településképi Arculati
Kézikönyv elfogadásáról 1. napirendi pontként javasolta megtárgyalni.
Kérte, akinek a napirendekre vonatkozóan más javaslata van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 209/2017.(XII. 20.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 20-i rendes, 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 Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kiszelovics Ildikó mb. főépítész.

-2KISZELOVICS ILDIKÓ mb. főépítész: a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését a
314/2012.(XI-8.) Korm. rendelet írja elő. A kézikönyv elkészítéséhez anyagi segítséget adott a
Kormány a településeknek. A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a
lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet szerint. A kormányzati szándék az, hogy egyre nő annak a
négyzetméternek a száma, amelyhez nem kell építési engedélyt kérni, ezzel párhuzamosan az
építési hatóság kivonul az engedélyezési folyamatból. A jogszabályok élnek továbbra is, de a mi
jogrendünkben az építési szabályzat általában nem tartalmazott településképre vonatkozó
előírásokat. Azt szeretnék elkerülni, hogy a települések arculata megváltozzon, tehát a kialakult
arculat megőrzésre kerüljön. Azokat a hagyományos arculati jegyeket tartalmazza a kézikönyv
amelyek megőrzését fontosnak tartják. A Kézikönyv ajánlásokat tartalmaz az önkormányzatok
számára. Kenderes esetében az örökségre nagy hangsúly volt fektetve. A kézikönyv egy színes,
képes kiadvány, amely nem lezárt, mert ahogy változik a településkép, úgy változik a településképi
arculati kézikönyv is. A módosítás is ugyanolyan folyamaton megy keresztül, mint a kézikönyv
elkészítése. Reményei szerint néhány év múlva módosítani kell Kenderesen a kézikönyvet, ha a
tervezett, nagymértékű beruházások megvalósulnak. A kézikönyv a településrendezési tervnek a
része. Megköszönte a lehetőséget, hogy részt vehetett a település arculati kézikönyvének
elkészítésében. A kenderesiek méltán lehetnek büszkék településükre, amely véleménye szerint a
megye egyik gyöngyszeme. Kívánja, hogy valósuljanak meg azok a tervezett beruházások, amelyek
előtt a település most áll.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: hiszi, hogy valóra fognak válni a tervezett beruházások,
amelyekről már kormányhatározatok is születtek. Megköszönte a főépítész asszony munkáját,
amelyre a jövőben is számítani fognak. Az önkormányzat felelősségteljesen gondoskodik a meglévő
értékekről, amelyhez óriási segítséget fog jelenteni az állami támogatás.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 210/2017.(XII. 20.) Kt. számú határozata
Kenderes Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló ÖR rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm.
rendelet előírásai szerint, a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség
Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a településképi rendeletet
megalapozó a határozat mellékletét képező „Kenderes Településképi Arculati Kézikönyv”
megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja.

-3Erről:1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
2./ Kiszelovics Ildikó mb. főépítész,5000 Szolnok, Szántó krt. 52. 1. lh. 2/5.
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
Kenderes, 2017. december 20.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi
illetménykiegészítéséről szóló rendeletről
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.

-4Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: elismerte a köztisztviselők munkáját, támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását, ugyanakkor javasolta, hogy a közalkalmazottak is részesüljenek 10 %-os
illetménykiegészítésben.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a közalkalmazottak többsége már nem az
önkormányzathoz tartozik, mivel az óvoda és az általános iskola egyházi fenntartásba került. A
szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak központi bérfejlesztésben részesültek, a
Művelődési Ház és a Városi Könyvtár dolgozói részére pedig kulturális illetménypótlék került
bevezetésre. A Városgazdálkodás és a Központi Konyha esetében nem került sor központi
bérrendezésre. A jövő évben is emelkedni fog a minimálbér és a garantált bérminimum összege,
amely mindenkit érinteni fog valamilyen szinten.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a két intézmény esetében kb. 20 főt érintene az illetménykiegészítés
biztosítása.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ahol nem történt központi bérfejlesztés, lehetőség van a
vezetői döntésen alapuló illetménykiegészítés biztosítására. Felelőtlenség lenne most erről dönteni,
mivel ennek bérszükséglete még nem ismert. A számadatok birtokában visszatérnek rá .és javaslatot
tesznek a testületnek arra vonatkozóan, hogy tudják-e biztosítani a közalkalmazottaknak az
illetménykiegészítést. Azzal is számolni kell, hogy minimálbér és a garantált bérminimum emelése
is az önkormányzat költségvetését terheli.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről
Kenderes, 2017. december 20.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

-54. 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 reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jogszabályi kötelezése van az önkormányzatnak a reklámok,
reklámhordozók elhelyezésének szabályainak megalkotására. A beterjesztett rendelet-tervezet
elfogadását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
Kenderes, 2017. december 20.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
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
Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2017. (XII.20) számú határozata
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület felülvizsgálta a
helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 17/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletet, és úgy döntött,
hogy a hatályban lévő rendeletet nem módosítja.

 6Erről: 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.
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 az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 212 /2017. (XII.20.) számú határozata
Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013. (XII.12.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló
21/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletet, és úgy döntött, hogy a hatályban lévő rendeletet
nem módosítja.
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.
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 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: szeretné megkérdezni, hogy a tavalyi évben, 2016-ban az
önkormányzat pénzügyi folyószámláját miért zárolták, inkasszálták, talán a szociális étkezéssel van
kapcsolatban?
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:nem szociális étkeztetéssel kapcsolatban, és nem
inkasszáltak az önkormányzatnál.. 2014.decemberében minden önkormányzat a szociális segélyek
kifizetését decemberben végrehajtotta, amelynek elszámolását 2015. januárban nyújtotta be.

 7A megyében a Magyar Államkincstár általános felülvizsgálatot végzett, mivel ezek elszámolását
csak 2014. december hónapban lehetett volna megtenni, vagy pedig csak 2015. januárban kifizetni a
segélyeket,, ezért ennek elszámolását nem fogadta el egyetlen önkormányzat esetében sem. 2015.
márciusában jogszabály módosítás történt, olyan formában, hogy a decemberi segélyeket nem
lehetett januárban kifizetni, csak decemberben. 2014. decemberében – ha nem történik meg a
kifizetés – január 5-én, az első munkanapon kaphatták volna meg a segélyeket az arra jogosultak,
ezért szinten minden önkormányzat kifizette azokat december hónapban. A 2014. decemberben
kifizetett segélyek összegét nem leinkasszálták, hanem az önkormányzat fizette ki.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: megkérte Csehné Köteles Rozália belső ellenőrt, hogy lenne szíves
ennek utána nézni. Azért bátorkodik ezt kérni, mert jegyző úr 2016. januárjában mondta, hogy „az
összes pénz le van foglalva”, a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a szociális étkeztetéssel ez nem volt kapcsolatban.
Amennyiben Baktai Kálmán képviselő úr gondolja, az irattárban, az intézménynél és ő nála is
megtalálhatóak az általa végzett ellenőrzések jegyzőkönyvei. Bármelyik helyen el lehet kérni és el
lehet olvasni, amelyben részletesen szerepelnek a támogatási és létszámadatok.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: továbbra is azt kéri belső ellenőr asszonytól, hogy legyen szíves
megvizsgálni az általa elmondottakat. Ő nem légből kapott híreket mondott, mert az jegyző úr
állítása volt. Javasolta Kenderes Városgazdálkodás intézmény belső ellenőrzését is, amelynek
gazdálkodása nagy bevételi forrása az önkormányzatnak, 71 hektáron gazdálkodik,
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a Városgazdálkodás intézmény csak végrehajtó
szerve, a START munkaprogramnak. 2013 évtől kezdődően folyamatosak az ellenőrzések. A
Munkaügyi Központ, illetve a Kormányhivatal évente többször ellenőrzi a számviteli
elszámolásokat, ezenkívül a Belügyminisztérium is évente több ellenőrzést végez. Azt kéri Baktai
Kálmán képviselő úrtól, hogy ha van olyan kérése, hogy mely az a terület, amelynek vizsgálatát
javasolja – azt közölje. Az ellenőrzési tervben van tervezve tartalék időkeret, amelyben olyan
ellenőrzéseket tud elvégezni, amelyet a testület pluszban jóváhagy.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: van-e arra lehetőség, hogy év közben konzultáljanak, mivel testületi
ülésen viszonylag ritkán találkoznak?
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: hetente szerdai napokon van a Polgármesteri
Hivatalban, ahol mindenki megtalálhatja. Osztályvezető asszony mindig tudja, ha más elfoglaltsága
miatt nem tud jönni. Az ellenőrzések jegyzőkönyvei nála megtalálhatóak, amelyet szintén
rendelkezésre tud bocsátani.
A napirend tárgyalása közben, 14 óra 41 perckor Tóth Tiborné alpolgármester megérkezett,
így a jelenlévő képviselők száma 6 fő.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: három éve választották meg az új képviselő-testületet, és azóta
egyetlenegy alkalommal se volt arról szó, hogy ellenőrzés volt a telepen, és annak mi lett az
eredménye.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az ellenőrzésekről tájékoztatják a testületet minden évben,
amelyről az ellenőrzési jelentést a képviselők is megkapják.

 8BAKTAI KÁLMÁN képviselő:ő nem a belső ellenőrzésekre gondol, hanem minisztériumi, vagy
egyéb ellenőrzésekre.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az ilyen ellenőrzések esetében csak akkor jelzett a testületnek
a minisztérium, ha probléma volt.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:a minisztériumi ellenőrzésekről nem kapnak
jegyzőkönyvet az önkormányzatok. A Belügyminisztériumi Ellenőrzési Főosztálya egyből jelzett
azoknak az önkormányzatoknak, ahol probléma volt.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a közmunkások dolgozhatnak-e bérmunkába,
konkrétan a FŐKEFE Nonprofit KFT-nél? Ezt azért kérdezi, mert valós eset volt, hogy 50
közmunkás az önkormányzat telephelyén cirkot pakolt a FŐKEFE KFT-nek munkaidőben,
védőfelszerelés nélkül.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: érdeklődött, hogy mikor volt ez az eset?
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: ez folyamatosan van, a tavalyi évben és idén is több alkalommal
történt ilyen eset.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a FŐKEFE Nonprofit KFT jelenleg 110 megváltozott
munkaképességű embert foglalkoztat. Nagyon örülnek ennek a foglalkoztatásnak. 100 %-os állami
tulajdonú cégről van szó, amelynek az a törekvése és célja, hogy fejlessze kenderesi telephelyét.
Nyilván oda kell figyelni, hogy szabályos legyen a foglalkoztatás. Ő személy szerint utána fog
nézni, és ha szabálytalanságot észlelnek, azt megvizsgálják.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: vannak jogok és kötelezettségek. Ha nem tartják be, hogyan várják
el azt a közmunkásoktól. Volt olyan eset is, hogy útépítésnél dolgoztak a közmunkások, amelyet
egy vállalkozó végzett. Azt kéri polgármester asszonytól, hogy érezze, hogy építő szándékkal
mondta el az észrevételeket. .Ha a közmunkások részéről vannak elégedetlenségek, ki máshova
fordulnának, mint egy önkormányzati képviselőhöz. Ő felmeri vállalni az emberek problémáját.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: igen, de akkor mindenki tartsa be a törvényeket és a
kötelezettségeket. Köszöni az építő jellegű észrevételeket, de úgy gondolja, hogy vannak olyan
dolgok is a településen, amely dicséretre méltóak.
SÜVEGES LAJOS Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője: megérti, vannak problémák a
közmunkások foglalkoztatásával,. Baktai Kálmán, mint a közmunkaprogram munkavezetője, tudja
a legjobban, hogy igyekeznek szociális szempontokat figyelembe venni. Ha valakinek tűzifa kellett,
a munkavezetővel szedhettek ki fatuskókat, miközben az sem a közmunkaprogramhoz tartozott.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:a piacot a TÁMOP tanfolyamon részt vevők építették, ez volt a
feladatuk.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a cirokpakolást jelezte a telepvezetőnek, Juhász Istvánnénak. Egy
képviselő videóra is vette, és a FŐKEFE egyik illetékesének jelezte is.

 9GYULAI-FARKAS EDINA, a Liliom óvoda vezetője:az óvodában három fő közfoglalkoztatott
dolgozik. Elmondhatja, hogy jól érzik magukat az intézményben, önként vállalnak - munkaidőn túl
is- feladatok. Megbecsülik őket, és örülnek, hogy ott dolgozhatnak.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 213/2017. (XII. 20) Kt. határozata
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Törökszentmiklós, Ifjúság út 9. fsz. 2. 5200
é r t e s ü l n e k.
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 az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 33/1. és a
Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedéséről
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 214/./2017. (XII.20.) Kt. számú határozata
az önkormányzati tulajdonú Kenderes, Szent István út 33/1. és a Kenderes, Petőfi út 1/1.
szám alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedéséről
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a
Kenderes, Szent István út 33/1. és a Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti
lakáscélú ingatlanok bérleti díjának megfizetésétől eltekint 2018. január 1.
és 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan, ezzel is
elősegítve a település egészségügyi ellátásának biztosítását.
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.

-10 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
Előterjesztés a Kenderes, Szent István út 54/2. szám alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a Kenderes, Szent István út 54/1. és
Szent István út 54/2. szám alatti ingatlan nem lakás céljára történő bérbeadásáról
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2017.(XII. 20.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Szent István út 54/2. szám alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a Kenderes, Szent István út 54/1. és szent István
út 54/2. szám alatti ingatlan nem lakás céljára történő bérbeadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderesi Néptánc és
Hagyományőrző Egyesülettel a Kenderes, Szent István út 54/2. szám alatti
ingatlanra fennálló, határozatlan idejű lakásszerződést 2017. december 31.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.

2./

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kenderes, Szent István út 54/1. és a Kenderes,
Szent István út 54/2. szám alatti ingatlanokat 2018. január 1. napjától határozatlan időre
nem lakás céljára bérbe adja a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek
20.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díjért, melynek megfizetése alól 2018. december 31. napjáig
mentesülnek.
Erről értesül: 1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./Koncz Éva aljegyző, Helyben
4./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály,Helyben

10. 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 G&G Reality Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
fennálló bérleti szerződés felmondásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben foglaltak szerinti határozati javaslat
elfogadását javasolja, mivel a G&G Reality Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság bérleti díjat évek óta nem fizet, a felszólításokra nem reagál, kényszertörlési eljárás alatt
áll.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

 11 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 216/2017.(XII.20.) Kt. számú határozata
A G&G Reality Kft-vel fennálló szerződés felmondásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban
készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a G&G Reality Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal „kt.a” (1106 Budapest, Köszméte út 15.)
a Kenderes, Szent István út 54/1. szám alatti ingatlanra fennálló, határozatlan idejű
szerződést 2017. december 31. napjával felmondja.
Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./Koncz Éva aljegyző,Helyben
4./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
11.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 közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek
karbantartójának kiválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 217/2017.(XII. 20 ) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes közigazgatási területén lévő
közvilágítási lámpatestek karbantartását végző vállalkozás kiválasztásáról
Kenderes Városi Önkormányzata Kenderes közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek
karbantartására szerződést köt 2018. január 01- 2018. december 31- ig szóló időtartamra az ECEnergie Investment KFT. 1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37. alatti vállalkozással.
A karbantartási 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. 1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37.
4./ Irattár

12.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 Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetését
követő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról

 12 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási
Társulás a beruházás teljes körű lezárást követően megszüntethető a fenntartási kötelezettség
önkormányzat általi átvállalásával. A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Társulást 2017.
december 31-i dátummal megszünteti. A Társulás megszűnését követően, 2018. január 1-től a
projekt fenntartási időszakában felmerülő feladatok ellátására a társult önkormányzat Konzorciumi
megállapdást kötnek, a határozat mellékletét képező tartalommal. Javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 218/2017.(XII.20.) Kt. számú határozata
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetését
követő Konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének b) és e-f) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
10. § (1) bekezdése és a 107. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint
dönt:
A Képviselő-testület a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
megszüntetését követően 2018. január 1-től a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 azonosító
számú Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt fenntartási időszakában felmerülő
feladatok ellátására a határozat mellékletét képező Konzorciumi együttműködési
megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a
határozat mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja.
Erről értesülnek:
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben
Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere, Helyben
Kenderes Városi Önkormányzat Jegyzője, Helyben
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
Karcagi Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
13. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
a.)
Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzatnak 2017. december 31. napjáig szóló
szerződése van a Kisújszállási Városgazdálkodás Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására, azonban eddig az időpontig nem fog rendelkezni új közszolgáltatási szerződéssel.
Javasolta a megfelelősségi véleménnyel rendelkező regionális hulladékgazdálkodási
közszolgáltatóval történő szerződéskötésig, de legkésőbb 2018. március 31. napjáig hosszabbítsák
meg a közszolgáltatási szerződést a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.

 13 Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 2192017. (XII.20.) Kt. számú határozata
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy a regionális
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval történő szerződéskötésig, de legkésőbb 2018. március
31. napjáig meghosszabbítja a fennálló közszolgáltatási szerződését a Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.) a folyamatos
közszolgáltatás biztosítása érdekében.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 5310 Kisújszállás,
Kossuth L. u. 74.
é r t e s ü l n e k.
b.)
Előterjesztés „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei „2018. évi
országos programhoz való csatlakozásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javasolta, hogy az önkormányzat 2018-ben is csatlakozzon „A
legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. Úgy
gondolja, hogy az elmúlt években sikeres volt a pályázat, amely az öngondoskodás, önellátás
fejlesztése terén például szolgál az emberek számára. A programban részt vevők hozzájárultak a
kertkultúra gazdagításához, a hagyományok ápolásához, az értékek továbbörökítéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 220/2017.(XII. 20.) Kt. számú határozata
„A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi országos programhoz
való csatlakozásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a „Legszebb
konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei „ 2018. évi országos programhoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Kovács Szilvia alpolgármester, 5300 Karcag, Kossuth tér l.
é r t e s ü l n e k.

- 14 c.)
Előterjesztés elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pádár Zoltán és felesége tulajdonát képező,,kenderesi 345
hrsz.-ú (természetben 5331 Kenderes, Hunyadi út 25. szám ) alatti belterületi ingatlan
vonatkozásában bejegyzett elidegenítési tilalom (jogosult: Kenderes Nagyközségi Tanács VB
Szakigazgatási Szerve) törlését kérték a tulajdonosok, az 1986-ban 5 évre bejegyzett tilalom miatt.
Javasolta az elidegenítési tilalom törléséhez történő hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 221/2017.(XII. 20.) Kt. számú határozata
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a kenderesi 345. hrsz.-ú,
Kenderes, Hunyadi út 25. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a kenderesi . hrsz.-ú, Kenderes, Hunyadi út 25. szám alatti
belterületi ingatlanra vonatkozóan a Nagyközségi Tanács VB Szakigazgatási
Szerve javára bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.
Erről: 1./ Pádár Zoltán, Kenderes, Hunyadi út 25.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Irattár
é r t e s ü l n e k.
d.)
Előterjesztés az önkormányzat költségvetési létszámkeretének megemeléséről, négy fő
orvosasszisztens közalkalmazotti státuszba történő átvételéről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén
tárgyalt az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti státuszba történő átvételének lehetőségéről. A
felvetett javaslatot a bizottság egyhangúan támogatta. Javasolja a testületnek, hogy az
egészségügyben dolgozó négy fő asszisztens kerüljön átvételre közalkalmazotti státuszba abból az
elgondolásból, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata.
Jelen pillanatban ezt a kötelező feladatot háziorvosainkon, illetve házi fogorvoson keresztül látjuk
el. A négy fő közalkalmazott státuszba történő átvétellel az önkormányzat felelősséget vállal a
lakosság egészségügyi ellátásának biztosításában. Az önkormányzat mindent megtesz annak
érdekében, hogy az üres orvosi álláshely minél hamarabb betöltésre kerüljön.
Kérte a testület tagjainak véleményét a felvetett javaslatról.
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BAKTAI KÁLMÁN képviselő: úgy gondolja, hogy prioritást kell, hogy élvezzen az egészségügy,
ennek érdekében mindent meg kell tennie az önkormányzatnak. A felvetett javaslatot támogatja,
továbbá javasolta, hogy nézzék meg a lehetőségét további támogatásoknak is. A háziorvosokra és
az asszisztenciára nagy teher hárul. Ezzel a döntéssel reményt tudnak formálni, hogy a háziorvosok
hosszú távon gondolkodjanak, hogy a településen maradjanak?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:azt el kell mondani, hogy ez a döntés, az önkormányzatnak
nem kis anyagi teher, az előzetes számítások szerint évi 17 millió Ft többletköltséget fog jelenteni.
A lehetőségeket figyelembe véve első lépésként az általa felvázolt lehetőséget tudja az
önkormányzat vállalni.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: más magánéleti élethelyzetük is arra sarkallta őket, hogy
korábbi elhatározott tervüket átgondolják, - miszerint 2019-ben elköltöznek Kenderesről - és
hosszabb távon terveznek Kenderesben. Az anyagi segítségnyújtás tervüket még inkább megerősíti,
hosszabb távon terveznek Kenderesen. Nem utolsósorban az üres körzet betöltésében is nagy
szerepet fog játszani ez a lehetőség. Ez jelentős támogatás egy háziorvosi praxis részére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az anyagi támogatáson túl sokkal nagyobb megbecsülést
szeretnénk orvosainknak, pedagógusainknak, és mindazoknak az embereknek, akik szolgálatot
végeznek a településen.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 222/2017.(XII.20.) Kt. számú határozata
az önkormányzat költségvetési létszámkeretének megemeléséről, négy fő orvosasszisztens
közalkalmazott státuszba történő átvételéről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy
a háziorvosi szolgálatnál három fő orvosasszisztens,
a házi fogorvosi szolgálatnál egy fő orvosasszisztens foglalkoztatását
2018. január 1-től közalkalmazotti státuszba történő átvétellel biztosítja, ezzel
is kifejezve elismerését az egészségügyben dolgozók iránt, és
felelősséget vállalva a lakosság egészségügyi ellátásának színvonalas
ellátásában.
A Képviselő-testület 2018. január 1-től költségvetési létszámkeretét négy fővel megemeli.
Erről: 1./ I. és III. számú háziorvosi szolgálatok háziorvosai, helyben
2./ Dr Ila Erzsébet Iladent Bt, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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FODOR IMRE vezető főtanácsos:a Képviselő-testület 174/2017.(XI.22.) Kt. számú határozatában
kinyilvánította azon szándékát, miszerint napelemes rendszer telepítése céljából a Green Way
Global Kft részére 30 évre bérbe adja a tulajdonát képező 0231, illetve 0575/5 helyrajzi számú
ingatlanokat. Az ingatlanok megosztásával 5 helyett 13 kis erőművet tudnának felállítani.A
telekmegosztás költségeit a cég vállalja. Javasolja döntsenek a földterületek megosztásának elvi
hozzájárulásáról.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta.
Kenderes Városi Önkormányzat 223/2017.(XII.20.) Kt. számú határozata
napelemes rendszer telepítéséhez biztosított földterületek megosztásának
elvi hozzájárulásához
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását
adja a tulajdonát képező 0231, illetve 0575/5 helyrajzi számú ingatlanok
telekmegosztásához napelemes rendszer telepítéséhez a Green Way
Global Kft részére.
A telekmegosztás költségeit a Green Way Global Kft vállalja.
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya,
Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Green Way Global Kft 1067 Budapest, Szondi út 23.
é r t e s ü l n e k.
Dr Bencze Miklós képviselő 15 óra23 perckor eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
GYULAI-FARKAS EDINA, a Liliom óvoda vezetője:tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az óvodában
Lukácsné Németh Edit óvónő minősítése, valamint pedagógus II. mesterpedagógus minősítése
megtörtént. Minősítése 100 %-os lett, amelyre mindannyian nagyon büszkék. Példaértékű volt az
óvodai dolgozók összefogása.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 30 perckor
bezárta.
Kmf.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

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

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. december 20-i
rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
209/2017.
1./ Kenderes Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

210/2017.

2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők
2018. évi illetményalapjáról
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017.(XII. 21.) önkormányzati rendelete a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről
5./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról

211/2017.

6./ Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról
szóló 21/2013.(XII. 12.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról

212/2017.

7./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

213/2017.

8./ Az önkormányzati tulajdonú Kenderes, Szent István út 33/1.
és a Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú
ingatlanok bérleti díjának elengedéséről

214/2017.
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Napirend:

Szám:

9./ A Kenderes, Szent István út 54/2. szám alatti ingatlan lakásbérleti
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről,
valamint a Kenderes, Szent István út 54/1. és Szent István út 54/2.
szám alatti ingatlan nem lakás céljára történő bérbeadásáról

215/2017.

10./ A G&G Reality Kft-vel fennálló szerződés felmondásáról

216/2017.

11./ Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező Kenderes
közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek
karbantartását végző vállalkozás kiválasztásáról

217/2017.

12./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási
Társulás megszüntetését követő Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás elfogadásáról

218/2017.

13./
a.) A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés
meghosszabbításáról

219/2017.

b.) „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb
konyhakertjei” 2018. évi országos programhoz való
csatlakozásról

220/2017.

c.) Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének
törléséhez a kenderesi 345. hrsz.-ú Kenderes, Hunyadi út 25.
szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan

221/2017.

d.) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének
megemeléséről, négy fő orvosasszisztens közalkalmazotti
státuszba történő átvételéről

222/2017.

e.) Napelemes rendszer telepítéséhez biztosított földterületek

