
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én 14 órakor 
tartott – rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Bodor Tamás képviselő  
 
Bejelentéssel távol: – 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályának vezetője, Nagyné Lenge Margit, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola, Liliom Óvoda igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Liliom Óvoda tagintézmény vezetője, 
Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Majzikné Hanyicska Valéria, a 
Kenderesi Gondozási Központ  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Mikola Istvánné, 
Városi Könyvtár vezetője, Koncz Éva aljegyző, Farkas Istvánné, Fehérné Szendrei Ibolya, Balogh 
Károlyné Erdei Józsefné, Hoppál Imre, Lukácsné Németh Edit meghívottak, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, 
hogy 3. napirendi pontként javasolta megtárgyalni Kenderes Város településképének védelméről 
szóló rendelet megtárgyalását, majd a napirendek meghívón szereplő sorrendben történő 
megtárgyalására tett javaslatot. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2018.(II. 4.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-i 
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 ás a 
 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az összevont bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyalták a költségvetési rendelet-tervezetet.  A költségvetés összeállításánál gondot jelentett a 
minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt jelentkező többletkiadás tervezése. Az 
önkormányzat esetében a béremelés miatt  a 2017. illetve 2018-as évekre vonatkozó többletkiadás 
együttes összege 55.195.463 Ft a négy fő új egészségügyben dolgozó közalkalmazott munkabérével 
együtt. 
Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszege 1.553.876.638 Ft. Működési célú bevétel 
556.399.284 Ft, ebből állami támogatás a kötelező feladatokra 193.106.278 Ft. A közhatalmi 
bevételek tervezésekor nem változtattak az előző évihez képest, ez 93.990 ezer Ft. Támogatásértékű 
működési bevételek tervezett összege 41.898.183 Ft, melyből 26.073.800 forint OEP támogatás. 
Az önkormányzat költségvetési támogatásai között az általános működéshez és ágazati feladathoz 
kapcsolódó támogatások összege 193.106.278 Ft- Működési célú pénzmaradványként került 
betervezésre 13.870.049 Ft. 
Kérte a testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására, majd a rendelet megalkotására. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: valamennyi bizottság összevont bizottsági ülésen 
véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az összevont bizottsági ülésen is megállapították, hogy nagyon 
szigorú, takarékos gazdálkodás mellett lesz tartható a költségvetés, mivel a minimálbér és garantált 
bérminimum emelés fedezetét az állam még nem finanszírozta le. Jelenleg még nem ismert, hogy a 
tavalyi évi és az idei évi emelés miatt mennyi támogatásban részesül az önkormányzat. A fentiek 
miatt döntött úgy a testület legutóbbi ülésén, hogy megnyitja a lehetőségét munkabérhitel és 
folyószámlahitel felvételének. Kéri, hogy az intézményvezetők, tartsák szem előtt a szigorú, 
takarékos gazdálkodást minden területen. Sajnos nem tudtak városi rendezvényekre forrást tervezni, 
de bízik benne, hogy az év során lesz olyan pályázati, illetve egyéb lehetőség, amely megteremti a 
rendezvények pénzügyi fedezetét. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
megállapításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. február 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  
 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottság elnöke: a összevont bizottsági ülés véleményezte az 
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 16/2018.(.II. 14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegéről 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város Önkormányzata 
saját bevételeit és a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló  2011. évi CXCIV.  tv. 
.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 

 

         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
 3./ Pénzügyi  Osztály, Helyben 
         é r t e s ü l n e k. 
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3.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  ../2018.(...) 
önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről 
 

Szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva aljegyző. 

KONCZ ÉVA aljegyző: az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége van elkészíteni a 
Településképi Arculati Kézikönyvet, illetve a város településképének védelméről szóló rendeletet. 
Az előterjesztés tartalmazza a rendelet-tervezet véleményezését és az egyeztetés folyamatát. A 
településképi rendeletet a testületnek kell megalkotni, amellyel egy időben hatályon kívül helyezik 
a Helyi Építési Szabályzat több pontját, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló  
16/2011.(V.19.), valamint a reklámokra, reklámhordozókra és a cégérekre vonatkozó településképi 
követelményekről szóló 24/2017.(XXII.21.) önkormányzati rendelet, amelyek beépülnek a  
településképi rendeletbe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete 

Kenderes Város településképének védelméről 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. február 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  
 
 
 
4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi Munkatervének 
elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a beterjesztett munkaterv a kötelező napirendek 
megtárgyalását tartalmazza. Azt kéri, hogy akinek javaslata van a munkatervet illetően, tegye meg. 
 
 



 
 5 - 

 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: december hónapban javasolja a Települési Értéktár Bizottság 
munkájáról szóló beszámoló megtárgyalását, amelyet a bizottság SZMSZ-e is előír. 
Előadónak Bodor Tamást, a bizottság elnökét javasolta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2018.(II.14.) Kt. számú határozat 
az önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 2018. évi munkatervét, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal elfogadja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben 
 
                           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 a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervéről 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 18./2018.(II, 14.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervéről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati  

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése  
alapján Pádár Lászlóné polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételét 
a jegyzőkönyv mellékletét képező szabadságolási ütemtervben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 

 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 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 
Egyebek 
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a.) 
 
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva képviselő. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat Kenderesen fog 
népfőiskolai tagozatot létesíteni. Ez indokolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását. Az intézmény dolgozóiból kell megalakulnia a tagozatnak, amelynek vezetője Bodor 
Tamás, tagjai Ács Andrea Éva és Csató Sándorné. A népfőiskola tevékenységi körébe tartozik a 
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló módosított 2012. évi XXX. törvény adta 
lehetőségek alapján a településen található értékek nyilvántartásba vétele és annak közösségi 
hasznosítása. Felnőttképzési tevékenységről van szó, ahol mindig változik az az átadandó tudás, 
amelyet a népfőiskola az embereknek közvetít. Jelenleg a legfontosabb célkitűzés a helyi értékek 
összegyűjtése, megismertetése a helyi lakosságon túl országos szinten is. Kenderes olyan történelmi 
múlttal rendelkezik, amelyet a Népfőiskola méltónak talált arra, hogy itt helyben egy tagozatot 
létesítsen. Most kezdődnek el a munkák, kiadványok fognak készülni, és kutatási munkát is 
végeznek. A későbbiekben a Nemzeti Művelődési Intézettől fogják kapni a feladatokat. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
            Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv  
            mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyta. 
 
 Erről: 1./ Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményvezetője, 
                           5331. Kenderes, Szent István út 33. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
b.) 
 
Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-ben történő üzletrész vásárlásról és a 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-ben az önkormányzat is 
tulajdonos legyen, ezért üzletrészt szükséges vásárolniuk a több újonnan belépő településsel 
egyetemben. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft jegyzett tőkéje 3 millió Ft, melyből az újonnan belépő 
tagok, összesen 7 település – részére 130 ezer Ft névértékű üzletrész kerül értékesítésre. 
Önkormányzatunknak 15 ezer Ft névértékű üzletrészhányadot szükséges vásárolnia. 
Fentiek értelmében javasolta a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és  6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-ben történő üzletrész vásárlásról és a közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ A képviselő-testület akként dönt, hogy meg kívánja vásárolni az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben  
(cégjegyzékszám: 16-09-007814, székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) az NHSZ Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tulajdonában álló 130.000.- Ft névértékű üzletrészből 
15.000.- Ft névértékű üzletrészhányadot, névértéken. A vételár megfizetésére banki átutalással, a 
megkötendő átruházási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor. 
 
2./ Az üzletrészhányad megszerzésével több önkormányzat közös tulajdonában álló üzletrészben 
szerez tulajdont Kenderes Városi Önkormányzat, azzal, hogy felhatalmazza Karcag Városi 
Önkormányzatát a közös tulajdonban álló üzletrész közös képviseletére. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzletrészhányad-átruházási szerződés 
aláírására. 
 
3./ A képviselő-testület kezdeményezi a a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 
  
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötendő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
Erről értesül:  

1./ Pádár Lászlóné polgármester 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. 
5./ Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos út  

 
c.) 
Előterjesztés a VP6-19.2.1.-85-8.1.7-17 kódszámú, „Helyi értékeket képviselő térségi 
programok támogatása”elnevezésű pályázati felhívás  kapcsán „IV. Vadgesztenye Fesztivál  
"Értékeink Ünnepe" című pályázat benyújtásáról 
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H o z z á s z ó l á s 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: mindenképpen támogatásra javasolja az előterjesztést, mivel 
pályázati forrás nélkül nem tudják megrendezni a Vadgesztenye Fesztivált. Az önkormányzat 
költségvetésében nincs erre elkülönített összeg. Ha azt a színvonalat szeretnék megtartani, amely az 
elmúlt években megrendezett rendezvényekre jellemző volt, akkor erre a pályázati forrásra 
szükségük lesz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és  6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
A VP6-19.2.1.-85-8.1.7-17 kódszámú, „Helyi értékeket képviselő térségi programok 

támogatása”elnevezésű pályázati felhívás  kapcsán „IV. Vadgesztenye Fesztivál  "Értékeink 
Ünnepe" című pályázat benyújtásáról 

 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 
fenti kódszámú és című felhívásra pályázatot (projektötletet) kíván benyújtani, és a projekt 
költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  
 
A teljes projekt költségvetése: 
 

Támogatás:  3.999.477- Ft 
Önerő:  210.499 Ft 
Teljes bekerülési költség:  4.209.976- Ft 

 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében további 15% 
azaz 600.000 Ft többletönerőt vállal a pályázatban előírt 5% önerő biztosításán felül, melynek 
fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 

 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
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d.) 
Előterjesztés a TOP -2.1.2.-15-JN1-2016-00008 projekt azonosítójú, „Élhető Kenderes, Zöld 
város” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a 
közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a 
fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni 
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
a TOP -2.1.2.-15-JN1-2016-00008 projekt azonosítójú, „Élhető Kenderes, Zöld város” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv 
elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a 
közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztásáról  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 

  
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Építés költsége TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-00008:   74 228 347 HUF 
Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások:    0 HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:     74 228 347 HUF 
 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend 
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó 
eljárás. 
 
1.3. Közbeszerzési Terv elfogadása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint fogadja el a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel.  
 
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 
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1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  
 

A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárását forrását: TOP-2.1.2.-15-JN1-2016-
0008. 100 % támogatási intenzitással 

 

1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás I. kötet, 
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. 
kötet). 
 
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 
1. Devizép Kft. 4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 1. 
2. Polyduct Zrt. 4181 Nádudvar, Kabai u. 62. 
3. Színrelép Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. 
4. Duktil Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 17. 
5. Lad-ép Kft. 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14. 

 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
            4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 

 
e.) 

 
KONCZ ÉVA aljegyző: a Képviselő-testület 12/2018.(II.1.) Kt. számú határozatában döntött mini 
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása pályázat kapcsán az árajánlattételre felkértekről. Az 
ajánlattevők között Kenderes Városgazdálkodás intézmény is szerepelt. Időközben megvizsgálásra 
került az intézmény ajánlattételhez szükséges alkalmassága és  megállapításra került, hogy jelenleg 
az intézmény nem tud ajánlatot tenni, ezért javasolta a 12/2018.(II.1.) Kt. számú határozat 
módosítását oly formában, hogy Kenderes Városgazdálkodás helyett a Célbeton Kft-t hívják meg 
ajánlattételre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 23/2018.(II. 14.) Kt. számú határozata 
a 12/2018.(II.1.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása pályázat  
            kapcsán árajánlattételre felkértekről szóló 12/2018.(II.1.) Kt. számú 
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            határozatát akként módosítja, hogy Kenderes Városgazdálkodás  
            (5331 Kenderes, Szent István út 56.) helyett a Célbeton KFT-től 
 (5331 Kenderes, Vasút út 5/a) kér kivitelezői árajánlatot. 
 A határozat többi része hatályban marad. 
 A képviselő-testület  az ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatokkal  
            Pádár Lászlóné polgármestert bízza meg. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Irattár 
 
                      é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
Előterjesztés Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulásba való képviseletről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester javasolta, hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva 
Mikrotérségi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Bodor Tamás önkormányzati képviselőt 
hatalmazza fel a testület az önkormányzat képviseletével. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulásba való 
képviseletről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
 Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Kenderes Város Önkormányzatát 
 Bodor Tamás önkormányzati képviselő 2018. február 15-től teljes jogkörrel  
 képviseli. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 

                            é r t e s ü l n e k. 
 
 

g.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Csatári Lajos levelét, amelyben szerepel, hogy 
Horthy Miklós, Magyarország 20. századi történelmének meghatározó államférfia 150 éve, 1868. 
június 18-án született Kenderesen. A méltó megemlékezés nyilván szerepel a város terveiben. 
Sajátos gyűjtői szempontok alapján javaslatokat szeretne a testület figyelmében ajánlani. 
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Emlékérem kibocsátást, bélyegkiadást, emléklap kiadást ,bélyegzőt, szívességi-bélyegzést, valamint 
ünnepi megemlékezést javasol megfontolásra a testületnek. 
 
Javasolta, hogy a testület bízza meg Bodor Tamást, és a Szociális és Kulturális Bizottságot, hogy 
bizottsági ülésen tárgyalják meg a javaslatokat. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 25/2018.(II.14.) Kt. számú határozata  
a Szociális és Kulturális Bizottság megbízásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            megbízza a Szociális és Kulturális Bizottságot, hogy 
            tárgyalja meg Csatári Lajos javaslatát Horthy Miklós 
 születésének 150 éve alkalmából tartandó méltó megemlékezésről. 
 A bizottság vizsgálja meg a megvalósítási lehetőségeket, 
           , figyelembe véve annak  forrás igényét is. 
 A képviselő-testület felkéri Bodor Tamás bizottsági elnököt, 
 hogy tájékoztassa a testületet a bizottság által kialakított 
 véleményről. 
 
 Erről: 1./ Bodor Tamás bizottsági elnök, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
  
            
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő:tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jövő héten fog részt venni 
Kisújszálláson a Tűzoltóság éves közgyűlésén. Amennyiben valakinek a tűzoltóságot érintő 
észrevétele van, kérte, jelezze felé. 
 
GYULAI-FARKAS EDINA: a jövő héten nyílt napok lesznek az óvodában, ahová minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 40 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 2018. február 14-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 
                                                           M U T A T Ó 
 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   15/2018. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2018. évi költségvetésének megállapításáról  
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a  
     Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  
     ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési  
     évet követő három évre várható összegéről                                          16/2018. 
 
3./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete Kenderes Város  
     településképének védelméről 
 
4./ Az önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadásáról  17/2018. 
 
5./ Pádár Lászlóné polgármester 2018. évi szabadságolási 
     ütemtervéről        18/2018. 
 
6./ 
 
a.) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és 
     Működési Szabályzatának jóváhagyásáról    19/2018. 
 
b.) Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-ben történő üzletrész 
     vásárlásról és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről             20/2018. 
 
c.)A VP6-19.2.1.-85-8.1.7-17 kódszámú, „Helyi értékeket 
    képviselő térségi programok támogatása”elnevezésű  
    pályázati felhívás  kapcsán „IV. Vadgesztenye Fesztivál   
   "Értékeink Ünnepe" című pályázat benyújtásáról   21/2018. 
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d.)A TOP -2.1.2.-15-JN1-2016-00008 projekt azonosítójú, 
 „Élhető Kenderes, Zöld város” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
  a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv 
  elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról,  
  a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok  
  elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 22/2018. 
 
e.) A 12/2018.(II.1.) Kt. számú határozat módosításáról   23/2018. 
 
f.) Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
     Orvos Ügyeleti Társulásba való képviseletről    24/2018. 
 
g.) A Szociális és Kulturális Bizottság megbízásáról   25/2018. 
 


