
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel van távol: Baktai Kálmán képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Mikola 
Istvánné,a Városi Könyvtár Kenderes intézményvezetője, Süveges Lajos, Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetője, Lukácsné Németh Edit, Erdei Józsefné, Balázsiné Hubai 
Ildikó 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. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2018.(III. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-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. 
 
 
1. n a p i re n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..2018.(...) önkormányzati rendelete a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak 
mértékéről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 
4/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete 

 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő 
díjak mértékéről 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  
 
Kenderes, 2018. március 7. 

 
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 Kenderesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükségessé vált a 
jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó módosítása, és a hivatal egyes belső 
szervezeti egységei által ellátott feladok pontosítása. Javasolta a testületnek az előterjesztés 
megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 27/2018.(III.7.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  
törvény 84. §-ára és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
10. § (5) bekezdésére - a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti  
és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal  
elfogadja. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Kenderesi Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, 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 KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a konzorciumi 
együttműködési megállapodás 2. számú módosításának jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a konzorciumi megállapodás módosítása Jászfényszaru 
és Pusztamonostor vonatkozásában kötendő kivitelezésre irányuló szerződés kapcsán benyújtott 
összköltség növelési kérelem miatt vált szükségessé. Az érintett településeknek a konzorciumi 
megállapodás módosítását jóvá kell hagynia a fentiek miatt. Javasolta a megállapodás jóváhagyását 
a beterjesztett formában. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  28/2018. (III.7.) Kt. számú határozata 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a konzorciumi együttműködési 
megállapodás 2. számú módosításának jóváhagyásáról 
 
 

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és a konzorciumi megállapodás 2. számú 
módosítását a tervezet szerint jóváhagyja. A megállapodás módosításának aláírásával megbízza 
Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ NFP Nonprofit Kft. 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” című pályázat kapcsán a 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a fenti című pályázat megvalósítása érdekében a képviselő-
testület által meghatározott ajánlatkérőket ajánlattételre kérték fel. A megadott határidőig három 
ajánlat érkezett, az előterjesztésben foglaltak szerint. Javasolta a legalacsonyabb összegű ajánlattevő 
kiválasztását, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 29/2018. (III.7.) Kt, számú határozata 
„Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” című pályázat kapcsán a nyertes 
 ajánlattevő kiválasztásáról 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítani kívánt építési beruházás 
kivitelezői feladatainak ellátása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város 
Önkormányzata a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó  
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8.288.976 Ft+2.238.024 Ft ÁFA= 10.527.000 Ft) adó Célbeton Kft.-t  (5331 Kenderes, Vasút út 
5/a.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Célbeton Kft. (5331 Kenderes, Vasút út 5/a.) 
 

 
              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 szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  30/2018.(III.7.) Kt. számú határozata 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda  
vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választja meg a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak, póttagjainak: 

 
1. számú szavazókör címe: Szent István út 56. (Városháza) 
 
Tagok: Szél János Kenderes, Felsőföldi út 19.  

 Lukács Józsefné Kenderes, Szent István út 84/a. 
 Balogné Pigler Ilona Kenderes, Szent István út 94. 

Póttag: Csató Dóra Dorottya Kenderes,Szent István út 97/a 
  

2. számú szavazókör címe: Szent István út 60. (I. sz. Óvoda) 
 
Tagok: Knoch Szandra Kenderes, Szent István út 85/a 

 Csató Sándorné Kenderes, Szent István út 97/a 
 Molnár Sándorné Kenderes, Virág út 45. 

Póttag: Mikes Evelin Kenderes, Somogyi B. út 38. 
  

3. számú szavazókör címe: Szent István út 40. (Általános Iskola) 
 

Tagok: Andrási Miklós Kenderes, Bocskai út 10/a.  
  Farkas Györgyné Kenderes, Dózsa Gy. út 16/a. 
   Erdei Józsefné Kenderes, Arany J. út 57. 
Póttag: Vígh Ferencné Kenderes, Martinovics út 45. 
   
 
 



 
 5 - 

 
4. számú szavazókör címe: Szent István út 33. (Városi Könyvtár) 
 

Tagok: Ladányiné Zabolai Anna Kenderes, Martinovics út 65.   
  Bencze Sándorné Kenderes, Virág út 3. 
  Deák Alexandra Kenderes, Ady Endre út 1/E 
Póttagok: Túriné Ficzere Katalin Kenderes, Bajcsy-Zs. út 14. 
   

5. számú szavazókör címe: Akácos út 66.(Általános Iskola) 
 

Tagok: Farkasné Kota Ilona Kenderes, Akácos út 42/a.  
Baranyiné Molnár Erika Kenderes, Kakat út 17/a. 

  Tóthné Herczegh Brigitta Kenderes, Akácos út 37. 
Póttagok: Veressné Czudor Mária Kenderes, Felsőföldi út 22. 

 
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 
 
a.) 
Előterjesztés  civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat ebben az évben is kiírja a városban működő 
társadalmi szervezetek számára a civil pályázatot, melynek keretén belül a civil szervezetek éves 
működési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, 
generációs, vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására 
pályázhatnak. A rendelkezésre álló keret 1.500.000 Ft. A pályázatokat a testület fogja elbírálni a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján. A pályázat letölthető lesz a város 
honlapjáról, illetve személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatalban. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  31/2018.(III. 7.) Kt. számú határozata 
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a civil szervezetek részére 
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a 
Kenderesi Krónika  áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon: 
 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két éve 
működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő , amely 
Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri a támogatást.  

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 

kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás, 

gyermek- és ifjúságvédelem, 
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hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

a saját erő összegét, 

a kért támogatás összegét. 

 
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
6. 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít 
 
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2019. január 31-ig kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2018.  május 
03. 16 óráig lehet benyújtani. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében 
az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése 
minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi 
CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi 
kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz”  Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 

                          Helyben 
                     2./ Civil szervezetek vezetői, Helyben 
        
                          é r t e s ü l n e k. 

 

 

b-) 
 
Előterjesztés sport egyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 32/2018.(III.7.) Kt. számú határozata 
sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a civil szervezetek részére 
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a 
Kenderesi Krónika  áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon: 
 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két éve 
működő egyesület, amely Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri 
a támogatást.  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

a saját erő összegét, 

a kért támogatás összegét. 

 
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
7. 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy az egyesületnek tartozása nincs. 

 
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2019. január 31-ig kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2018.  május 
03. 16 óráig lehet benyújtani. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében 
az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése 
minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi 
CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi 
kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz” 

 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 
                          Helyben 
                     2./ Sportegyesületek  vezetői, Helyben 
        
                          é r t e s ü l n e k. 
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c.) 
 
Előterjesztés Kenderes Városi Könyvtár 2017.évi beszámolójának és 2018. évi 
munkatervének  elfogadásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás és Mikola Istvánné. 
 
BODOR TAMÁS, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a Szociális és Kulturális Bizottság 
legutóbbi ülésén véleményezte  a beszámolót és a munkatervet, melyet a beterjesztett formában 
javasol elfogadásra a testületnek. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ, Kenderes Városi Könyvtár intézményvezetője: a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény kiegészült: a 
megyei hatáskörű városi könyvtár, jelen esetben a Verseghy Ferenc Könyvtár a megye egész 
területére vonatkozóan, állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a 
települési könyvtárak éves szakmai beszámolót és munkatervét. A törvény előírása szerint ezeket a 
dokumentumokat a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni. Kérte a testületet a beszámoló és a 
munkaterv megvitatására és elfogadására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  33/2018.(III.7.)Kt. számú határozata 
a Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
  a Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolóját, és 
            2018. évi munkatervét, melyet a beterjesztett formában elfogad. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Mikola Istvánné intézményvezető, Helyben 
                     3./  Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009 azonosító számú, „Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Fejlesztése” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre 
felkértekről  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  34/2018.(III.7.) Kt. számú határozata 
TOP-1.1.1.- 16-JN1-2017-00009 azonosító számú, „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Fejlesztése” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület műszaki ellenőri tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 
 
 

 Barta Jenő 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. I/8. 
 Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft.  5231 Fegyvernek, Szent 

Erzsébet út 101. 
 S.Nagy és Társa BT 5310 Kisújszállás, Arany J út 2/A. III/9. 

 
 

A Képviselő-testület projektmenedzsment tevékenységre a következő ajánlattevőket kéri fel: 
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 
Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

 Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 
 Mezőtúri Városfejlesztési Kft. (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) 

 
A Képviselő-testület a közbeszerzési szakértői tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel:  

 Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 
 Dr. Kui Gábor (5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4. ép. A. lh. I. em. 4.) 
 Kár-Mentor Bt. (5000 Szolnok, Arany János utca 20.) 

 
A Képviselő-testület a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ellátására a következő 
ajánlattevőket kéri fel:  

 Populart Produkció Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) 
 K.B.T. Hungary Dekor Kft. (5200 Törökszentmiklós, Hock János utca 24.) 
 Kis-Új-Lap Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy Mihály u.8.) 
 

A Képviselő-testület a marketing, kommunikáció biztosításának ellátására a következő 
ajánlattevőket kéri fel:  

 Populart Produkció Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) 
 K.B.T. Hungary Dekor Kft. (5200 Törökszentmiklós, Hock János utca 24.) 
 Kis-Új-Lap Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy Mihály u.8.) 
  

Erről értesül:   
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

 2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben  
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e.) 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bontásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat tulajdonát képező, Szent István út 45, 
valamint Bánhalma, Kakat út 30. számú ingatlanok leromlott állapotúak, gazdaságosan fel nem 
újítható ingatlanok. Az épületek lebontása nem engedélyhez kötött tevékenység. A bontást 
követően az építési hatóságtól beszerzett hatósági igazolás alapján az ingatlan művelési ágát a 
földhivatalnál kell rendezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  35/2018.(II. 07  ) Kt. számú  határozata  
Szent István út 45 hrsz.: 1216 lakóház és melléképület; Bánhalma, Kakat út 30 hrsz.: 1962 szám 
alatti lakóház és melléképület elbontásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzata a tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 45 hrsz: 1216 
lakóház és melléképület; Bánhalma, Kakat út 30 hrsz: 1962 szám alatti lakóház és melléképület 
elbontásáról döntött. Az ingatlanok elbontását követően a földhivatali nyilvántartásban a művelési 
ágat pontosítani szükséges. 
 
  Erről értesül: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  2./ Irattár 
   
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye 
meg. 
 
BODOR TAMÁS, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta 
a város 2018. évi eseménynaptárát, amelyet kiegészítettek néhány bánhalmai programmal. A 
testület tagjai a teljes eseménynaptárat megkapták. A programok időpontjaiban lehetnek 
változások. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az  eseménynaptár összeállításánál arra törekedtek, hogy 
tartalmában, minőségében szinvonalas programokkal várják a lakosság valamennyi rétegét.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő:tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kincstári Vagyonkezelő Zrt 
harmadik körben is árverésre bocsátotta a Művelődési Ház emeletén lévő volt pártbizottsági 
helyiséget. Az első két kör sikertelen volt, Március 2-án újból kiírásra került az árverés, a jelenlegi 
kikiáltási ár,7.281.000 Ft.  Amennyiben ez is sikertelen lesz, akkor még további 30 %-os csökkenés 
várható az árból. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatásul elmondta, hogy néhány Facebook bejegyzés 
miatt jogi lépéseket tettek. Tisztában van azzal, hogy közszereplőként tűrni köteles sok mindent, de 
van egy olyan határ, amin túl már nem. Biztos benne, hogy megalapozott a jogi lépés, amelyben az 
igazságszolgáltatás fog dönteni. 
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Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 25 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. március 7-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           26/2018. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(III.8.) 
     önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
     munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat  
     létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak 
     mértékéről 
 
2./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
     elfogadásáról             27/2018. 
 
3./KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt keretében a  
    konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú módosításának  
    jóváhagyásáról                                                                                              28/2018. 
 
4./ „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” című pályázat  
     kapcsán a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                              29/2018. 
 
5./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
     megválasztásáról             30/2018. 
 
6. 
a.)  Civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról       31/2018. 
 
b,)  Sport egyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról                           32/2018. 
 
c.)  A Városi Könyvtár Kenderes 2017. évi beszámolójáról és 
      2018. évi munkatervéről            33/2018. 
 
d.)TOP-1.1.1.- 16-JN1-2017-00009 azonosító számú,  
  „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” elnevezésű 
    projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről                        34/2018. 
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Napirend:        Szám: 
 
 
e.)    A Szent István út 45 hrsz.: 1216 lakóház és melléképület;  
        valamint Bánhalma, Kakat út 30 hrsz.: 1962 szám alatti lakóház  
        és melléképület elbontásáról                                                                   35/2018. 
 


