
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 18-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós képviselők. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. A testületi ülést telefonon hívta 
össze, a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 5 
fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Előterjesztés a „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című pályázat 
     keretében az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
2./Előterjesztés az 1680/2017.(IX. 21.) Korm. határozatban jelölt önkormányzati ingatlanok 
    megújítása elnevezésű támogatás részletezéséről 
 
3./ Előterjesztés a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú pályázat kapcsán az önerő 
biztosításáról 
 
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 Önkormányzatának 62/2018.(IV.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 18-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
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            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 város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című 
pályázat keretében az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat 51/2018.(III.21.) Kt. számú határozatában 
kijelölte azokat az ajánlattevőket, amelyeket a bírálóbizottság a teljesítőképesség tekintetében 
előzetesen megvizsgált. Az ajánlatok előzetes ellenőrzése során tapasztaltakat az előterjesztés 
tartalmazza.A bírálóbizottság kéri a testületet, hogy fontolja meg, és  döntsön új gazdasági 
szereplők ajánlattételre történő felkéréséről. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat  63/2018. (IV.18.) Kt. számú határozata 
a „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” című pályázat keretében 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 elfogadja a bírálóbizottság javaslatát, és ismét felkéri a bizottságot, hogy az 
alábbi ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre az 
alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra.   

1. Bazaltech Kft. 1112 Budapest, Csárda u. 1.  banzalan@bazaltech.hu 

 

2. Biokonti Kft. 1119 Budapest, Andor u. 21. C. ép. Fszt. biokonti@gmail.com 

 

3. Laczkó Team Kft. 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69. info@laczkoteam.hu 

 

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./ Imperial Tender Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lh.III/1. 
          6./ Baktai Kálmán települési képviselő, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 az 1680/2017.(IX. 21.) Korm. határozatban jelölt önkormányzati ingatlanok 
megújítása elnevezésű támogatás részletezéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület márciusi ülésén döntött az 1680/2017.(IX. 
21.) Kormányhatározatban megjelölt önkormányzati ingatlanok megújításának közvetett és 
közvetlen költségeinek megosztásáról, amelyet a Belügyminisztériummal történő egyeztetés alapján 
szükséges módosítani az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  64/2018.(IV.18.) 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 
 
 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi %-os 
            arányban hagyja jóvá az elnyert támogatás részletezését: 
 
            Tervezés: 5,5 % 
 Projektmenedzser: 2 % 
            Közbeszerzés: 0,5 % 
            Műszaki ellenőr: 0,5  % 
 Marketing: 1,5 % 
      Felújítás: 90 % 
 
           2./ Az 1./ pontban felsorolt részletezés mind az öt ingatlan megújítására vonatkozik. 
 
 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatási ajánlatokat szerezze be,  
                 a nem közbeszerzési eljárásra kötelezett szolgáltatások esetében. 
 
                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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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 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a 
„Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú pályázat 
kapcsán az önerő biztosításáról 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:a A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-
7.4.1.1-16  pályázatnál szükséges, hogy az önerő rendelkezésre állásának igazolásáról szóló 
képviselő-testületi határozat kötelező tartalmi elemei meglegyenek. A lezajlott közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen a képviselő-testület döntött arról, hogy 28.489 Ft többletfedezetet biztosít 
ar árajánlatnak megfelelően, nettó összegben., amelyet be kell építeni a képviselő-testület által 
meghozott határozatba. Javasolta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 65/2018.(IV. 18.) Kt. számú határozata 

A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 
kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú pályázat kapcsán az önerő biztosításáról 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1. A Képviselő-testület a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-
7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat 
szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” tárgyú 
pályázat kapcsán az önerő mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
A Projekt teljes költsége összesen (Ft) 53 719 525 
A Projekt elszámolható költségei összesen 
(Ft) 

53 713 411 

A Projekt nem elszámolható költségei 
összesen (Ft) 

6 114 

Támogatás összege (Ft) 48 342 069 
Önerő (Ft) 5 377 456 
Többletönerő a közbeszerzési eljárás 
eredményeként (Ft) 

28.489 

 
2. A fenti elnevezésű projekt megvalósításának helyszíne: 5331 Kenderes, Szent István út 33. 

(5/1.hrsz.) Blokkazonosító: 7731852128 
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3. A képviselő-testület a 100/2016. (IV.28.) Kt. határozatában döntött arról, hogy jelen 

pályázat kapcsán az önerőt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja, mely önerő 2018. 
évben is rendelkezésre áll.  

 
             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           
     

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő-testület március 21-i ülésén döntött arról, hogy a 
„Közösségi célt szolgáló ingatlanok megújítása” elnevezésű pályázaton, valamint TOP-os 
pályázaton elnyert összegeket fél éves időtartamra értékpapírba fektesse.   Az eltelt időszakban 600 
millió Ft-ot tudtak fél éves időtartamra jegyeztetni. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, a rendezvénytér 
mellett lévő ingatlan lebontását sürgősen el kell kezdeni, mivel életveszélyes. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirend nem volt, az ülést 14 óra 18 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. április 18-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:            Szám: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április  
18-i ülése napirendjének elfogadásáról                                                       62/2018. 
 
1./ „Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem” 
      című pályázat keretében az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők  
      előzetes kijelöléséről        63/2018. 
 
2./  Az 1680/2017.(IX.21.) Korm. határozat szerinti 
       „Közösségi célt szolgáló ingtlanok (hrsz: 56, 1079/1, 1148,  
      1212/2, 1484) megújítása” elnevezésű támogatás részletezéséről 64/2018. 
  
3/. A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  
      többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai  
      korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú  
      felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat  
      szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház  
      energetikai célú felújítása” tárgyú pályázat kapcsán  
     az önerő biztosításáról                                                                            65/2017. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


