
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 17-én 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:  Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő jelen van, egy fő bejelentéssel van távol. 
Az ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött 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 1/2018.(I. 17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. január 17-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 a Kenderes, Akácos út 66. szám alatti ingatlan funkciójának megváltoztatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú, 
„Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” elnevezésű pályázatunkban a 
Kenderes, 1832/1 helyrajzi számú, Kenderes, Akácos út 66. szám alatti ingatlan használaton kívüli, 
bánhalmai általános iskola funkcióját, megnevezését szükséges megváltoztatni, amely jelenleg 
„kivett általános iskola.” Az ingatlanban a fejlesztést követően az alábbi közcélú funkciók 
működnek majd:Kulturális Kiállítótér, Közcélú szabadidő központ. 
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A fentiek alapján javasolta az előterjesztés megtárgyalását, és a határozat meghozatalát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 2/2018. (I. 17.) Kt. számú határozata 
a Kenderes 1832/1. helyrajzi számú, Kenderes, Akácos út 66. szám alatti ingatlan funkciójának 
megváltoztatásáról 

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

A Képviselő-testület kezdeményezi a Kenderes 1832/1. helyrajzi számú, Kenderes, Akácos út 66. 
szám alatti ingatlan (kivett általános iskola) funkciójának, kivett megnevezésének megváltoztatását 
az illetékes földhivatali osztálynál.  

Az ingatlan közcélú funkciói a továbbiakban Kulturális kiállítótér, közcélú szabadidő központ.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a funkcióváltáshoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 
 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, 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 
Egyebek 
 
a.)  
Előterjesztés munkabérhitel felvételéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az elmúlt ülésen döntött a testület a vállalkozó háziorvosok 
alkalmazásában álló négy fő orvosasszisztens közalkalmazotti státuszba történő átvételéről, amely 
évi 11 millió Ft-os többletköltséget jelent az önkormányzat számára. A tavalyi évi minimálbér 
emelés 27 millió többletkiadást jelentett az önkormányzatnak, amelyhez 10 millió Ft finanszírozást 
kaptak. Jelenleg nem ismert, hogy az idei évi minimálbér emelés miatt milyen összegű 
kompenzációt fogunk kapni. A 2018-as garantált bérminimum emelkedés 16.295.340 Ft 
többletköltséget jelent, amely a tavalyi évi emeléssel együtt 44 millió Ft-os kiadást jelent az 
önkormányzat számára. Nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy a munkabér kifizetések 
veszélybe kerüljenek, ezért szeretnének munkabérhitelt és folyószámlahitelt felvenni. Javasolta, az 
erre vonatkozó határozatok meghozatalát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 3/2018.(I.17.) Kt. számú határozata 
munkabérhitel igénybevételéről 
 
           Kenderes Városi Önkormányzat alkalmanként maximum 10 millió Ft összegű munkabérhitel 
           felvételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. 
 
           A hitel végső lejárata:    2018. december 28. 
 
           A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kölcsön rendelkezésre tartási idején 
           belül az OTP Bank Nyrt azzal a feltétellel biztosítja az újabb kölcsön folyósítását, 
           ha az előzőleg folyósított kölcsön – a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon  
           belül – maradéktalanul kiegyenlítésre került. 
 
           A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  kölcsön kamatát és járulékos 
           költségeit a kölcsön  teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
          A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt részére más 
          pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
          megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve az egyéb számlákat) 
          ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
          A Képviselő-testület visszavonhatatlanul megbízást ad az OTP Bank Nyrt részére, 
          hogy a hitel futamideje alatti amennyiben Kenderes Városi Önkormányzat fizetési 
          számláján az önkormányzati munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló 
          fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
          fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a  munkabérhitel szerződés fennállása 
          alatt és a kölcsön teljes visszafizetésig a központi támogatások elkülönítésére  
         szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a  Start 
         munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a  
         szükséges összeget Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
         A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként/havonta igénybe vehető kölcsön 
         összegét a tárgyévi személyi juttatások tervezett éves összegének egy havi mértéke,  
         továbbá a várható következő havi, Kenderes Városi Önkormányzatot a költségvetési 
         törvény alapján nettó finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza.  
          
         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
         hitelfelvétel ügyében eljárjon és az önkormányzati munkabérhitel szerződést, valamint 
         annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt-vel a Kenderesi Városi Önkormányzat képviseletében  
         aláírja. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                   3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                        Osztálya, Helyben 
                   4./ OTP Bank Nyrt 5000 Szolnok, Szapáry út 31. 
                        é r t e s ü l n e k. 
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b.) 
 
Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2018.(I.17.) Kt. számú határozata 
folyószámlahitel  igénybevételéről 
 
            Kenderes Városi Önkormányzat 20 millió Ft összegű folyószámlahitel  
            felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
           A hitel végső lejárata:    2018. december 28. 
 
           A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos 
           költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
 
          A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt részére más 
          pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
          megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az 
         egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapülő  
          beszedési megbízást biztosít. 
          A Képviselő-testület visszavonhatatlanul megbízást ad az OTP Bank Nyrt részére, 
          hogy a hitel futamideje alatti amennyiben Kenderes Városi Önkormányzat fizetési 
          számláján az önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló 
          fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
          fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása 
          alatti és a hitel teljes visszafizetésig a központi támogatások elkülönítésére  
         szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a  Star 
         munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a  
         szükséges összeget Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
         hitelfelvétel ügyében eljárjon és az önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint 
         annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt-vel a Kenderesi Városi Önkormányzat képviseletében  
         aláírja. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                   3./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                        Osztálya, Helyben 
                   4./ OTP Bank Nyrt 5000 Szolnok, Szapáry út 31. 
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c.) 
 Előterjesztés „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:január 12-én konferenciát szerveztek a hazai települések 
vezetőinek annak érdekében, hogy közösen lépjenek fel a falvakat  és városokat veszélyeztető felső 
korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-szervezetek ellen. A konferencián jelenlévők elfogadtak 
egy felhívást, amelynek célja, hogy egységbe kovácsolja mindazokat, akiknek felelősségük van 
hazánk biztonságának megóvásában. Brüsszel olyan határozatot akar elfogadni, amelynek 
értelmében az unió területére lépő migránsokat szétosztanák a tagországok között. A betelepítések 
célpontjai elsősorban azok a tagállamok lennének, amelyek eddig nem, vagy kevés migránst 
fogadtak be, és ilyen hazánk is. Ezzel párhuzamosan a helyi közösségeinkben is egyre-másra 
jelennek meg olyan szervezetek, amelyek a bevándorlást kívánják előkészíteni és elfogadtatni, 
miközben a magyar emberek elsöprő többsége kifejezte, nem akarja, hogy hazánk bevándorlóország 
legyen. Javasolta a testületnek a felhívás elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2018.(I. 17.) Kt. számú határozata 
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról 
 
 
        1.Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és 
           azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 
            
          Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
          Határidő: 2018. január 17. és folyamatos 
 
         2.Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
         településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
         Magyarország Kormányát, ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv 
         és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 
  
         Felelős: Pádár Lászlóné polgármester  
         Határidő: 2018. január 17 és folyamatos 
         
         Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                    2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    3./ Szita Károly polgármester, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
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d.) 
 
Előterjesztés elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Túri Pál és felesége tulajdonát képező,,kenderesi 2169  
hrsz.-ú (természetben 5331 Kenderes, Felsőszőlő út 9. szám ) alatti belterületi ingatlan 
vonatkozásában bejegyzett elidegenítési tilalom  (jogosult: Kenderes Városi Önkormányzat)   
törlését kérték a tulajdonosok, az 1997-ben 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  6/2018.(I. 17.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a kenderesi 2169. hrsz.-ú, 
Kenderes, Felsőszőlő út 9. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
            a   kenderesi . 2169  hrsz.-ú, Kenderes, Felsőszőlő út 9.. szám alatti  
            belterületi ingatlanra vonatkozóan Kenderes Városi Önkormányzat  javára  
            bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
 
 Erről: 1./ Túri Pál és felesége 5331. Kenderes, Felsőszőlő út 9. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Irattár 
                        
                           é r t e s ü l n e k. 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: 1990-ben, jogszabály erejénél fogva, térítésmentesen az 
önkormányzat tulajdonába került a Horthy kastély, és a hozzá tartozó ingatlanok. Most lehetősége 
van az önkormányzatnak felajánlani értékesítésre ezt a vagyontömeget a Magyar Államnak. Az 
önkormányzat költségvetése olyan behatárolt évek óta, hogy nem tud pénzösszeget biztosítani az 
állagmegóvásra, illetve az épületek felújításaira. Ami felújítás volt,  az állami forrásból történt, az 
önkormányzat ezekhez sem tudott forrást biztosítani, amelyet a jövőre nézve sem tud valószínűleg  
megoldani. Az értékesítéshez az ingatlanok igazságszakértő által történő felértékelésére van 
szükség, amelyhez a Képviselő-testület döntése kell. Az épületek eszmei értéke is jelentős. 
Amennyiben a jogügylet létrejön, soha nem látott összeghez juthat az önkormányzat, amelyet -
véleménye szerint- olyan célokra kell fordítani, amely a lakosság egészét érinti és annak hasznát 
mindenki érezni fogja. A Képviselő-testület fogja meghatározni, hogy milyen célokra fordítják az 
összeget. Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét a felvázolt lehetőségről. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:üdvözli ezt a jó hírt, mert úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
nem tudott megfelelő pénzösszeget az épületek állagmegóvására és felújítására fordítani. Az iskola 
saját erejéből próbálta a legszükségesebb munkákat elvégezni. Bízik benne, hogy az állam jó 
gazdája lesz az épületeknek, és több forrást tud biztosítani, mint az önkormányzat. 
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ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: kedvező lehetőség az önkormányzat számára, hogy felajánlhatja az 
állam az ingatlanok megvételének lehetőségét, amelyet a település érdekében ki kell használni, 
természetesen a megfelelő biztosítékok lefektetése mellett. Meg kell határozni azokat a feltételeket, 
amelyek az önkormányzat számára fontosak. Az értékbecslés elindítását támogatni tudja. Nem látja 
viszont azt, hogy az állam milyen célra akarja használni az épületeket. Legyenek mindannyian 
partnerek abban, hogy korrekt  tájékoztatást kapjanak és ők is olyat adjanak minden érintettnek.  
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a testületnek határozatban kell kinyilvánítani az ingatlanok 
eladási szándékát. Az elkészült értékbecslés alapján kezdődhetnek meg a tárgyalások az 
önkormányzat és a magyar állam között, amelyben közölni kell az önkormányzat feltételeit. Az 
ingatlanok átadásához szükséges az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 22/2011.(VIII.25.) rendeletének módosítása oly formában, hogy a rendelet 2. számú 
mellékletében szereplő korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból kikerülnek az ingatlanok a 3. 
számú mellékletben szereplő üzleti vagyonok közé. Mivel a középiskolai oktatás nem kötelező 
feladata az önkormányzatnak, ezért az ingatlanok átkerülhetnek az üzleti vagyonok közé. 
 

BODOR TAMÁS képviselő: az örökségvédelemhez ehhez hatósági hozzájárulás nem kell, a 
tulajdonosváltást kell jelezni a minisztérium felé. Neki vannak félelmei, mivel a helyi 
idegenforgalom a kastélyra épül. Mindenképpen javasolja, belevenni egyfajta feltételként, hogy az 
továbbra is működhessen, de azt is tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat nem tudja 
fenntartani az épületeket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 38/2017.(XII.27.) MvM rendelete 
alapján műemlékké nyilvánította a kastélyt és annak környezetét, amelynek fenntartása és 
állagmegóvása hatványozza a költségeket. Ennek tudatában támogatja a jogügyletet, a feltételek 
meghatározásával. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a középiskola igazgatónőjével tárgyalt erről a lehetőségről 
Igazgatónő fő szempontja az volt, hogy garantálni kell az oktatás és a turizmus működését a 
jövőben is. Bízik benne, hogy az állam is így fogja gondolni. 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: egyetért az előzőekben elhangzott véleményekkel. Neki is 
azok a félelmei, amelyek már elhangzottak. Úgy tudja támogatni az eladást, ha az oktatás és 
turisztika továbbra is biztosított lesz. Nagy döntés előtt áll a testület, de mindenképpen a település 
jövőjét kell nézni a határozat meghozatalánál. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel nem volt további hozzászólás, vélemény, javasolta, 
hogy alkossa meg a testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 22/2011.(VIII.25.) rendeletének módosítását. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 
 

1/2018.(I.18.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2018. január 17. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  
 

Kenderes  Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 7/2018.(I.17.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 27. 
(hrsz.: 866) szám alatti, Horthy kastély és a hozzá tartozó ingatlanok Magyar  Állam részére 
történő értékesítésre felajánlásról, valamint igazságszakértői értékbecslési munkák elvégzésére 
történő vállalkozói szerződés kötésének jóváhagyásáról 
 

          Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
          szándékát, hogy térítés ellenében értékesítésre felajánlja a Magyar Állam 
          részére, a  tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 27. (hrsz: 866) alatti 
          Horthy kastélyt és a hozzá tartozó ingatlanokat. 
          Az értékesítéshez szükséges az ingatlanok igazságszakérői értékbecslésének 
          elkészítése. 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
           vállalkozói szerződést köt az „INVESZTÁCIÓS 2000” Kft (5200  
           Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g képviseli: Karancsi Szilárd ügyvezető 
           igazgató)  szakértői feladatok végzésére, a Kenderes, Szent István út 27. 
           (hrsz: 866) szám alatti ingatlan igazságszakértői értékbecslési munkálatainak 
           végzésére. 
           A Képviselő-testület a szakértői feladatok megbízási díját 2018. évi költségvetése 
           terhére biztosítja. 
           A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a tárgyalások 
           lefolytatására és a Vállalkozói szerződés aláírására.           
            
          Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                     3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     4./ „INVESZTÁCIÓS 2000” Kft 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g 
 

                          é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: amennyiben az értékbecslés elkészül, az a Képviselő-testület 
elé kerül, ahol kialakítják azt a végleges irányszámot, amely alapján tárgyalni fognak az 
értékesítésről. 
Tájékoztatásként mondta el, hogy megkezdődött a jogosultak részére a tűzifa kiszállítása. A tavalyi 
problémák most is jelentkeznek, mivel többen nem adták be az igényüket a megadott határidőig, de  
nincs lehetőség az utólagos igény benyújtására. 
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az ivóvíz minőségével kapcsolatban. Felvette a 
kapcsolatot a TRV Zrt műszaki igazgatójával, és jelezte a problémát. Olyan visszajelzést kapott, 
hogy nincs túladagolás a klór tekintetében, a víz egészséges. Úgy tűnik, hogy az utóbbi időben 
javult a víz minősége. Amennyiben újból jelentkeznek a problémák, azt azonnal fogja jelezni az 
illetékeseknek. 
 

Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 43 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 17-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. január 17-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról        1/2018. 
 
1./ Kenderes, 1832/1 helyrajzi számú, Kenderes, Akácos út 66.szám 
     alatti ingatlan funkciójának megváltoztatásáról        2/2018. 
 
2./ 
 
a.)  Munkabérhitel igénybevételéről           3/2018. 
 
b..) Folyószámlahitel igénybevételéről          4/2018. 
 
c.)  „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” 
      felhívásról             5/2018. 
 
d.) Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésnek törléséhez a 
      kenderesi 2169 hrsz-ú, Kenderes, Felsőszőlő út 9. szám alatti 
      belterületi ingatlanra vonatkozóan          6/2018. 
 
e.) Kenderes Város Önkormányzatának 1/2018.(I.18.) önkormányzati 
     rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
     szabályairól szóló 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
 
     Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képező,                           7/2018. 
     Kenderes, Szent István út 27. (hrsz.: 866) szám alatti,  
     Horthy kastély és a hozzá tartozó ingatlanok Magyar  Állam részére 
     történő értékesítésre felajánlásról, valamint igazságszakértői értékbecslési  


