
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 14-én 13 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 

Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós képviselők. - 
 

Bejelentés nélkül távol:  ---- 
 

Jelen vannak továbbá:Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből  5 fő van jelen, két 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 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 38/2018.(III. 14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 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. 
 
 

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 TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Felújítása" című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság feladatait 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben szereplő, legkedvezőbb árajánlatot adó 
Populart Produkció Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) ajánlattevő ajánlatát javasolja 
elfogadásra a testületnek., amely 143.500 Ft + 38.745 Ft ÁFA, összesen 182.245 Ft. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat/ 392018. (III.14.) Kt. számú határozata 
aTOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Felújítása" című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság feladatait ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság feladatait ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 143.500 Ft.+ 38.745 Ft 
ÁFA (27%) = 182.245 Ft.) tevő Populart Produkció Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 
44.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Populart Produkció Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. 

 
              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 TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Felújítása"című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben szereplő, legkedvezőbb árajánlatot adó Dr 
Kui Gábor (5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4. épület A lh. ¼) ajánlatát javasolja elfogadásra a 
testületnek, amely nettó 1.500.000 Ft ( 0 Ft ÁFA) összegű. 

Kérdés, hozzászólás nem volt 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

Kenderes Városi Önkormányzat  40/2018. (III.14.) Kt. számú határozata     
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Felújítása" című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi 
Önkormányzat a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
1.500.000 Ft+ 0 Ft ÁFA= 1.500.000 Ft) tevő Dr. Kui Gábort (5310 Kisújszállás,  Szabadság 
téri ltp. 4. épület A lh. 1/4) választja ki.  
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A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            

                      3./ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás,  Szabadság téri ltp. 4. épület A lh. 1/4 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 

3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Felújítása"című pályázat keretében a marketing, kommunikációs 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben szereplő, legkedvezőbb árajánlatot a 
Populart Produkció Kft (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) adta, amely nettó 600.000 Ft + 
162.000 Ft ÁFA, összesen 762.000 Ft, amelyet elfogadásra javasol a testületnek. 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

Kenderes Városi Önkormányzat 41//2018. (III.14.) Kt. számú határozata 
a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Felújítása" című pályázat keretében a marketing kommunikációs feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a marketing, kommunikációs feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 600.000 Ft.+ 162.000 Ft 
ÁFA (27%) = 762.000 Ft) tevő Populart Produkció Kft. (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.) 
választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Populart Produkció Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. 

 
              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 a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Felújítása"című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben szereplő, legkedvezőbb árajánlatot adó 
ajánlattevő, a Jász-Magykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (5000 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) ajánlatát javasolja elfogadásra, az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény 
mellett  az alábbi határozatot hozta: 
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 Kenderes Városi Önkormányzat  42/2018. (III.14.) Kt. számú határozata 
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Felújítása" című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében projektmendzsmenti feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 4.200.000 Ft. +  
1.134.000 Ft ÁFA (27%) = 5.334.000 Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. 
A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
               5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 

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 TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep 
Infrastrukturális Felújítása" című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a legkedvezőbb árajánlatot Barta Jenő egyéni vállalkozó 
adta,bruttó 1.600.000 Ft összegben, amelyet elfogadásra javasol a testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy milyen referenciával rendelkeznek Barta Jenőről? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: korábban műszaki ellenőri, illetve tervezési feladatokat 
végzett  az önkormányzatnak, jó munkakapcsolat  alakult ki vele. Megbízható, magas szakmai 
tudással rendelkező szakember. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 43./2018. (III.14.) Kt.számú határozata 
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális 
Felújítása" című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 1.600.000 Ft.+ 0 Ft ÁFA (27%) = 
Bruttó 1.600.000 Ft) tevő Barta Jenő ev-t (5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. I/8.) 
választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
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Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Barta Jenő 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. I/8. 
              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 a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról 

 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület legutóbbi ülésén megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait. Időközben néhányan családi, vagy egyéb okok  miatt jelezték, 
hogy nem tudnak részt venni a munkában, továbbá a megválasztott póttagok létszámát is bővítették, 
minden szavazókörben két főre, ezért az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a 
szavazatszámláló bizottságok megválasztását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Városi Önkormányzat 44/2018.(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. 

Póttagok: Csató Dóra Dorottya Kenderes,Szent István út 97/a 
 Bodor Andrásné Kenderes, Kossuth L. út 55. 
 

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. 

Póttagok:  Hetrovicz Kálmánné Kenderes, Somogyi Béla út 13/a 
                  Jelenné Bana Szilvia Kenderes, Bacsó Béla út 12. 

 
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. 
Póttagok: Bankáné Barna Ibolya Kenderes, Rákóczi út 40. 
                  Hetroviczné Kasza Katalin Kenderes, Somogyi B. út 34/b. 
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4. számú szavazókör címe: Szent István út 33. (Városi Könyvtár) 
 

Tagok: Ladányiné Zabolai Anna Kenderes, Martinovics út 65.   
  Koncz Mihályné Kenderes, Lehel út 1/a 
  Deák Alexandra Kenderes, Ady Endre út 1/E 
Póttagok:  Ácsné Lévai Éva Kenderes, Bajcsy-zs. Út 9. 
                 Csortosné Csík Bernadett Kenderes, Rózsa út 17. 
   

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. 
                  Zabolai Jánosné Kenderes, Kakat út 15/b. 
 

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 102/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 102/2017.(VII.26.) Kt. számú 
határozatában döntött a TOP-2.1.3-15-JNI-2016-00003 „Településképi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések című pályázat keretében megvalósítandó marketing, kommunikációs 
szolgáltatásainak biztosításával összefüggő feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az 
előkészítés során az előterjesztésben és a határozatban elírás történt. Javasolta a határozat 
módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 45/2018.(III.14.) kt. számú határozata 
a 102/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
                  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2017.(VII.26.) Kt. 
                  számú határozatában helytelenül szereplő feladatmeghatározást  az alábbiak 
                  szerint módosítja: 
 
                  „Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat  
                  keretében marketing, kommunikációs szolgáltatásainak biztosításával összefüggő 
                  feladatok”. 
                  A Képviselő-testület a határozat további részét változatlanul hagyja. 
      
                  Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                            2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                            3./ Jász-Nagykun-Szonok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
                                 Nonprofit Kft 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
                                 é r t e s ü l n e k.  
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8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés az „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére” című 
pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és 
az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az előterjesztésben foglaltak szerinti határozati javaslat 
elfogadását javasolta a testületnek. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva aljegyző. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:a bírálóbizottságnak az a feladata, hogy az előterjesztésben megjelölt 
ajánlattevők alkalmasságát vizsgálja meg, amelyek közül három kerül meghívásra. Ezen túlmenően 
meg fog jelenni a közbeszerzési honlapon is a felhívás, amely nyilvános lesz, amely azt jelenti, 
hogy az ország bármely területéről tehetnek ajánlatot az ajánlattevők. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Városi Önkormányzat  46/2018. (III.14.) Kt. számú határozata 
„Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére” című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelöléséről 

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

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

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

1.   Kappa HV  5000 Szolnok, Uszály utca 22.  info@kappahv.hu 

2.   MLM2001 Bt.   6000 Kecskemét, Csillag utca 8.         mlm2001@t-online.hu 

3.   ATInox Plusz Kft.  3524 Miskolc, Mednyánszky út 12. 4/1.  iroda@atinox.hu 

4.  ACID-Proof Kft.   5000 Szolnok, Edit út 2.  acid-proof@gmail.com 

Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben           
          5./Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
          6./Baktai Kálmán települési képviselő, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 TRV Zrt megkereséséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a TRV Zrt írásban kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy  
az önkormányzat tulajdonában és a TRV Zrt üzemeltetésében lévő víztornyon a Digi Kft kérelmére 
távközlési berendezés, antenna kihelyezési tárgyú bérbeadását közösen, egymással fele-fele 
részben valósítsák meg, illetve a jóvőben bármilyen ilyen tárgyú megkeresést követően így járjanak 
el. 
A társaságot a Digi Kft kereste meg, hogy a településen lévő víztoronyra távközlési antennát 
szeretne létesíteni, ugyanis országos hálózatot szeretne építeni. A társaság a Digi Kft-vel 950 E 
Ft/év bérleti díjban állapodott meg, negyedévente történő számlázással. Figyelembe véve, hogy a 
glóbusz ilyen célú hasznosítását kizárólag közösen, egymással együttműködve tudják 
megvalósítani, így a TRVZ Zrt olyan ajánlatot adott az önkormányzatnak, hogy a bérleti díjat fele-
fele arányban osszák meg egymás között. 
Az önkormányzatnak, mint a víztorony tulajdonosának az antenna létesítéséhez, a szükséges hely 
bérbeadásához, illetve az áramvételezés biztosításához tulajdonosi hozzájárulásban kell 
rendelkeznie az antenna kihelyezéséhez, a glóbusz bérbeadásához. Ezen túlmenően a Társaságnak, 
mint a glóbusz üzemeltetőjének Üzemeltetési hozzájárulásban kell biztosítani az antenna és annak 
villamos táplálásának tervezése, megvalósítása, majd karbantartása miatt szükséges engedélyeket, 
fizikai hozzáféréseket.Véleményük szerint a bérbeadás kizárólag közös megegyezéssel, sikeres 
együttműködéssel valósítható meg. A Társaság új menedzsmentjének döntése értelmében, több 
különböző antenna kihelyező szolgáltatóval szerződött önkormányzatnak az Üzemeltetői 
hozzájárulási kérelmét a Társaság nem adta ki. A múltban megkötött, a glóbuszon lévő antennák 
bérbeadását nem, de a jövőben az ilyen jellegű bérbeadásokat a Társaság ily módon kívánja 
kezelni.Amennyiben az ajánlatot a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja, akkor most a Digi Kft-vel, 
de később valamennyi ilyen tárgyú bérbeadás során így járnának el. 
Személy szerint az a véleménye, hogy a víztorony az önkormányzat tulajdona, amellyel az 
önkormányzat rendelkezik, emiatt a bérleti díj is az önkormányzatot illeti meg. Javasolta, hogy  
olyan döntést hozzon a testület, amelyben nem támogatja ilyen jellegű bérleti szerződés 
megkötését. 
 
Kérte, akinek van ezzel kapcsolatban véleménye, hozzászólása, tegye meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: úgy látja, hogy a TRV Zrt azt „ próbálja sugallni” hogy az 
engedélyeztetés kizárólag az ő feladata, és az ő hozzájárulása nélkül az önkormányzat a 
bérbeadásról  nem dönthet. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a TRV Zrt végzi az üzemeltetést. Fontos kérdés, hogy a 
Társaság az antennaberendezés áramellátását kizárólag főmérős megoldással kívánja lehetővé 
tenni, azzal a kitétellel, hogy a főmérős rendszer kiépítéséig almérőórán keresztül fogják 
biztosítani.Amennyiben üzemeltetői hozzájárulás kell, lehet, hogy ebben a formában nem fogja a 
cég megadni. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 47/2018.(III.14.) Kt. számú határozata 
a TRV Zrt  ajánlatáról víztorony közös bérbeadására vonatkozóan 
 
                   Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                   megtárgyalta a TRV Zrt ajánlatát víztorony közös bérbeadásáa 
                   vonatkozóan a Digi Kft részére. 
                   A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatja a 
                   TRV Zrt ajánlatát, amely az önkormányzat tulajdonát képező 
                   víztorony közös bérbeadására vonatkozik a Digi Kft részére. 
                   A testület nem járul hozzá, hogy a 950 ezer Ft/évi bérleti díjban 
                   fele-fele arányban osztozzon az önkormányzat és TRV Zrt. 
                  
                 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                           3./ TRV Zrt  5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
 
                                é r t e s ü l n e k. 
 
10.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t ár g y a l á s a 
Előterjesztés az 1680/2017.(IX.21.) Korm. határozat szerint, „Közösségi célt szolgáló 
ingatlanok (hrsz: 56, 1079/1, 1148, 1212/2, 1484) megújítása” elnevezésű támogatás 
részletezéséről 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a „ Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű 
pályázaton az önkormányzat 1.200.500 ezer Ft-ot nyert, amely meg is érkezett az önkormányzat 
számlájára.  A közbeszerzési eljárás indítása előtt a Belügyminisztériumtól hozzájárulást kell kérni, 
a projektek megvalósításának szerkezetéhez, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
ismertetett a testület tagjaival. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 48/2018.(III. 14.) Kt. számú határozata 
az 1680/2017. (IX.21.) Korm. határozat szerinti „Közösségi célt szolgáló ingatlanok (hrsz.56, 
1079/1,1148,1212/2,1484) megújítása” elnevezésű támogatás részletezéséről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1680/2017. (IX.21.) Korm. határozat szerinti 
„Közösségi célt szolgáló ingatlanok (hrsz.56, 1079/1,1148,1212/2,1484) megújítása” elnevezésű 
támogatás részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Borház felújítása    bruttó támogatás összege  36 512 500 Ft 
       nettó összeg: 28 750 000 Ft 
     ebből: nettó tervezés 5%  1 437 500 Ft 
      nettó projektmenedzser 5% 1 437 500 Ft 
      nettó közbeszerzés 1% 287 500 Ft 
      nettó nyilvánosság 1.,5% 431 250 Ft 
      nettó marketing 1%  287 500 Ft 
      nettó műszaki ellenőr 1% 287 500 Ft 
      nettó tartalék 1%  287 500 Ft 
      nettó felújítás 84,5%  24 293 750 Ft 
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2. Volt Református iskola épületének felújítása bruttó támogatás összege: 518 593 300 Ft 
       nettó összeg:  408 341. 181 Ft  
     ebből: nettó tervezés 5%  20 417 059 Ft 
      nettó projektmenedzser 5% 20 417 059 Ft 
      nettó közbeszerzés 1% 4 083 412 Ft 
      nettó nyilvánosság 1.,5% 6 125 117 Ft 
      nettó marketing 1%  4 083 412 Ft 
      nettó műszaki ellenőr 1% 4 083 412 Ft 
      nettó tartalék 1%  4 083 412 Ft 
      nettó felújítás 84,5%  345 048 298 Ft 

3. Horthy Liget  Felújítása    bruttó támogatás összege: 175 260 000 Ft 
       nettó összeg:  138 000 000 Ft  
     ebből: nettó tervezés 5%  6 900 000 Ft 
      nettó projektmenedzser 5% 6 900 000 Ft 
      nettó közbeszerzés 1% 1 380 000 Ft 
      nettó nyilvánosság 1.,5% 2 070 000 Ft 
      nettó marketing 1%  1 380 000 Ft 
      nettó műszaki ellenőr 1% 1 380 000 Ft 
      nettó tartalék 1%  1 380 000 Ft 
      nettó felújítás 84,5% 116 610 000 Ft 

4. Pádár ház felújítása    bruttó támogatás összege: 83 820 000 Ft 
       nettó összeg:  66 000 000 Ft  
     ebből: nettó tervezés 5%  3 300 000 Ft 
      nettó projektmenedzser 5% 3 300 000 Ft 
      nettó közbeszerzés 1% 660 000 Ft 
      nettó nyilvánosság 1.,5% 990 000 Ft 
      nettó marketing 1%  660 000 Ft 
      nettó műszaki ellenőr 1% 660 000 Ft 
      nettó tartalék 1%  660 000 Ft 
      nettó felújítás 84,5% 55 770 000 Ft 

5. Városháza felújítása    bruttó támogatás összege: 386 314 200 Ft 
       nettó összeg:  304 184 409 Ft  
     ebből: nettó tervezés 5%  15 209 220 Ft 
      nettó projektmenedzser 5% 15 209 220 Ft 
      nettó közbeszerzés 1% 3 041 844 Ft 
      nettó nyilvánosság 1.,5% 4 562 767 Ft 
      nettó marketing 1%  3 041 844 Ft 
      nettó műszaki ellenőr 1% 3 041 844 Ft 
      nettó tartalék 1%  3 041 844 Ft 
    nettó felújítás 84,5% 257 035 826 Ft 
 
Erről: 1./Belügyminisztérium 1051 Budapest, Nádor út 2. 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előző napirendnél említésre került, hogy az 1.200.500 ezer 
Ft pályázati összeg megérkezett az önkormányzat számlájára. Felhatalmazást kér a testülettől 
ahhoz, hogy az állami támogatás felhasználásáig az önkormányzat állampapírba fektessen 
1.200.000 ezer Ft-ot, amelyhez értékpapír számla nyitása is szükséges. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 49/2018.(III. 14.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez és értékpapír száma nyitásához 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
     1481/2017.(VII.25.) Kormányhatározat alapján „Közössségi célt szolgáló ingatlanok 
     megújítása” elnevezésű pályázaton elnyert 1.200.500 ezer Ft-ból a felhasználásig 
    1.200.000 Ft-ot értékpapírba fektet. 
    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékpapír számla megnyitásához 
    szükséges intézkedések megtételére az OTP Bank Rt.-nél. 
 
     Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, helyben 
               2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:mivel más napirendi pont nem volt, az ülést  13 óra 50 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 14-én 13 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:                 Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
március 14-i ülése napirendjének elfogadásáról    38/2018. 
 
1./A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú,  
 "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása"  
   című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság  
   feladatait ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   39/2018. 
 
2./A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú,  
 "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása" 
   című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői  
   feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                               40/2018. 
 
3./ATOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú,  
  "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása" 
    című pályázat keretében a marketing kommunikációs 
    feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   41/2018. 
 
4./A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, 
 "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása" 
   című pályázat keretében projektmenedzsmenti  
   feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról   42/2018. 
 
5./TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009  projektazonosítójú, 
  "Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Felújítása"  
    című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 
    nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                          43/2018. 
 
6./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak    
     megválasztásáról                                                                                    44/2018. 
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Napirend:        Szám: 
 
7./Egyebek 
a./ A 102/2017.(VII.26.) Kt. számú határozat módosításáról                     45/2018. 
 
b./„Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha  
   részére” című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság 
   elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre  
    felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről                                         46/2018. 
 
c./A TRV Zrt  ajánlatáról víztorony közös bérbeadására vonatkozóan       47/2018. 
 
d./Az 1680/2017. (IX.21.) Korm. határozat szerinti „Közösségi célt  
    szolgáló ingatlanok (hrsz.56, 1079/1,1148,1212/2,1484) megújítása” 
    elnevezésű támogatás részletezéséről                                                      48/2018. 
 
e./Hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez és értékpapír száma nyitásához    49/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


