
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth 
Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós képviselők. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Nagyné Lenge Margit, a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Liliom 
Óvoda tagintézmény vezetője, Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen 
jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető.- 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 4 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van 
más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 66/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendre 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 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelet módosítására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában 
javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
KENDERES  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
 

5/2018. (IV. 26.) 
önkormányzati rendelete 

 
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.16.) rendelet módosításáról  

 
 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. április 25. 
 
(: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 Városi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 és  a pénzmaradvány elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a jogszabályi előírásoknak eleget téve,beterjesztésre került a 
beszámoló.Döntést viszont nem kell hoznia a testületnek, mivel a Magyar Államkincstár még nem 
hagyta jóvá az önkormányzat beszámolóját. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és úgy foglalt állást, hogy a Magyar 
Államkincstár elfogadása után a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a beterjesztett 
formában a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
rendelet-tervezetet. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  67/2018.(IV. 25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
elfogadásának megtárgyalásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
 előterjesztést, és úgy döntött, hogy annak elfogadását a Magyar Államkincstár jóváhagyását 
            követően tűzi napirendjére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
                           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 Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat  intézményei 2017. évi  
éves ellenőrzési jelentéséről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Csehné Köteles Rozália belső ellenőr. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:a  tavalyi évben a Polgármesteri Hivatal által 
működtetett belsőkontorllrendszer működését vizsgálta, amely jelentős és átfogó terület volt. Az 
ellenőrzés megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza.A kiemelt megállapítások és javaslatok 
intézkedési tervbe foglalása még nem került a hivatal vezetése és a képviselő-testület elé. 
A jelentés tartalmazza, hogy az integrált kockázatkezelés gyakorlati alkalmazásához, a működtetés 
teljeskörűségéhez szükséges elkészíteni a hivatal egészére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési 
Szabályzatot. A szervezeti felelős koordinálásával a kockázatkezelési munkacsoportnak 
folyamatosan működni kell, amely a régi vezetői megbeszélések helyére lép. Ezeken a 
megbeszéléseken a kockázati tényezőket, eseményeket folyamatosan követni kell. A munkacsoport 
feladata, hogy az elkészült Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot megismertesse a hivatal és az 
intézmények munkatársaival. A munkacsoport megbeszéléseket dokumentálni kell, 
Az elkészítendő Integrált Kockázatkezelési Szabályzatnak tartalmaznia kell a szervezet egészére 
vonatkozó átfogó kockázatkezelési stratégiát, a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyeket, 
a kockázati eseményeket, a költségvetési szervre gyakorolt hatását, elemzését, korrupciós 
kockázatokat, a kockázatok rangsorolását, a kockázatkezelési módszerek alkalmazásának 
lehetőségeit. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság 
véleményezte az ellenőrzési jelentést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
testületnek. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 68/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 
 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek  
  belső  kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 48.§  -a és a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést és az éves 
 összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag 
 elfogadja. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyző 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
   
       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 települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 6/2017.(III.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása a közszolgáltatást ellátó cég személyében bekövetkezett 
változás miatt vált szükségessé, mivel 2018. április 1-től a közfeladatot az NHSZ TISZA Nonprofit 
Kft látja el, a korábbi közszolgáltató, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit KFT helyett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6/2018.(IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 
6/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. április 25. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző  
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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 
Egyebek 
 
a.) 
Előterjesztés Kenderes Vasút úti szennyvíz végátemelőben szivattyú felújításról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt írásban jelezte, hogy a 
Vasút úti végátemelőben lévő FLYGT gyártmányú NP 3127,180 HT 487 típusú szivattyú felújítása 
szükségessé vált. A javítási költség 878.156 Ft + ÁFA. Javasolta, hogy a fenti összeg a bérleti díj 
tehére történjen elszámolásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 69 /2018.(IV.25.  ) Kt. számú határozata  
Kenderes Vasút úti szennyvíz végátemelőben szivattyú felújításról 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
    a Kenderes, Vasút úti végátemelőben lévő FLYGT gyártmányú NP 3127,180 
    HT 487  típusú 0380111 gyári számú  szivattyú felújítását. 
     A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felújítás költsége, 878.156 Ft + ÁFA 
     összegben a 2018. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra.                                  
     A felújítással kapcsolatos ügyintézéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
   Erről értesül:1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                                 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth út 5. 
                      4./ Irattár 
 
 
b.) 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva aljegyző. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző: 2018. április 15. napjától módosultak a közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozó szabályok.  Ettől a naptól a papír alapú közbeszerzési eljárásokat felváltják az 
elektronikus úton történő eljárások. A közbeszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszer igénybevételével kell bonyolítani. A 
rendszer használata mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon egyaránt előzetes regisztrációhoz 
kötött. Az ajánlatkérőnek  közbeszerzési szabályzatában kell meghatároznia az ajánlatkérő nevében 
eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR 
alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.A fentiek miatt vált szükségessé a 
hatályos Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, melyet megvitatás után elfogadásra javasolt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
 
 

 6 - 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 70/2018.(IV. 25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

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

 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.  
 

 
      Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
                 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

 
c.) 
Előterjesztés a TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00014 projekt azonosító számú,  „Óvoda felújítás  
megvalósítása Kenderesen” című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság 
elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes 
kijelöléséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Terület-Településfejlesztési Operatív Program keretein belül 
az önkormányzat a fenti címmel pályázatot nyert. Az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a 
bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztását és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelölését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:        
 
  Kenderes Városi Önkormányzat   71/2018. (IV.25.) Kt. számú határozata 
a TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00014 projekt azonosító számú,  „Óvoda felújítás megvalósítása 
Kenderesen” 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, Fodor Imre főtanácsost és 
Bakos László közbeszerzési tanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálja Baktai 
Kálmán települési képviselőt. 
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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. 4 .ÉK Kft. Kunhegyes, Toldi M. utca 9/a. 4ekbt@citromail.hu, kunpal63@hotmail.com  
2. Lisznyai Kft. Túrkeve, Szabadság út 7. lisznyaikft@gmail.com  
3. Célbeton Kft. Kenderes, Vasút út 5/a.  celbeton@gmail.com  
4. LAD-ÉP Kft. Tiszaszentimre, Ív utca 14. ladepkft1996@gmail.com   
5. Kunhegyesi Építő Kft. Kunhegyes, Zádor utca 4. kunhegyesiepitok@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. 
 
d.) 
Előterjesztés A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú 
projekt keretében Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési 
feladatainak ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, 
a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a 
fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni 
kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:        
 
Kenderes Városi Önkormányzat 72/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 
Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak 
ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési 
terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztásáról  
 
Kenderes Városi 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: 
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Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
nettó 140.413.324.- Ft, tárgya: csapadékvíz elvezető hálózat építése. 
 
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. 

 
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárását forrását: TOP-2.1.3.-15-JN1-2016-
0003. 100 % támogatási intenzitással 

 

 Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás, 
Közbeszerzési dokumentáció 
 

  Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 
 

A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 

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

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

- Laczkó Team Kft. 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69. info@laczkoteam.hu 
 
- Krupatechnika Kft. 5231 Fegyvernek, Ady E u. 13/a., krupatechnika@t-online.hu 

- Szilasi és Társa Kft. 5231 Fegyvernek, Liszt F. u. 13/a., szilasikft@gmail.com 
 
           Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Imperial Tender Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lh. III/1. 
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e.) 
 
Előterjesztés a „Rákóczi úti gyalogjárda felújítása” című pályázat benyújtása tárgyában 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatelátást 
szolgáló fejlesztések támogatására”. A pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása, melynek során az települési önkormányzat a közigazgatási területén, a 
tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást. A projekt keretein belül a Rákóczi úti gyalogjárdát szeretnék felújítani, 
melynek teljes bekerülési költsége 17.647.060 Ft. Az út felújítását  indokolja a nagy gyalogos 
forgalom, valamint a településre egyre nagyobb számban ide látogató turisták száma. A projekt 
támogatási intenzitása 85 %-os, a maximálisan igényelhető támogatás összege 15.000.000 Ft, a 
megvalósításhoz szükséges önerő 2.647.060 Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:        
 
Kenderes Városi Önkormányzat 73/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
a „Rákóczi úti gyalogjárda felújítása” című pályázat benyújtása tárgyában 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 
megvalósítani kívánt, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 
keretein belül a „Rákóczi úti gyalogjárda felújítására” pályázatot kíván benyújtani, és a projekt 
költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  

Támogatás 85%:  15.000.000- Ft 
Önerő 15%:  2.647.060- Ft 
Teljes bekerülési költség:  17.647.060- Ft 

 
A pályázat megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
A megvalósítási helyszín helyrajzi száma: 1078.  
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./ Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
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f.) 
 
Előterjesztés a 2018. évi Járási Start munka mintaprogram Kenderes” mezőgazdasági 
alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében a beszállító 
kiválasztásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a 2018. évi Járási Start munka mintaprogram Kenderes” 
mezőgazdasági alprogram, valamint több alprogramot érintően - üzemanyag beszerzés tekintetében 
- három árajánlat kérést küldtek ki. A megadott határidőig egy ajánlat érkezett, a Kerék-Pár 
Üzemanyag Bt-től, a MOL Nyrt nem küldött ajánlatot, a Shell Hungary Zrt pedig jelezte, hogy nem 
tud ajánlatot adni, mivel a cég által vállalt minimum rendelési mennyiség 5000 liter alkalmanként. 
Fentiek miatt javasolta, hogy döntsenek a beszállítóról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 74/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
a 2018. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes” mezőgazdasági alprogram, valamint több 
alprogramot érintően üzemanyag beszerzés keretében a beszállító kiválasztásáról 
 
  
        A Képviselő-testület „2017 évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes”  
        mezőgazdasági alprogram, valamint több alprogramot érintően üzemanyag  
        beszerzés keretében árubeszerzés beszállítójának kiválasztásáról szóló előterjesztést  
        megtárgyalta. 
        Kenderes Város Önkormányzata megadott ajánlat alapján az üzemanyag beszerzés 
        beszállítójának a Kerék-Pár Üzemanyag Bt-t. (5331 Kenderes, Bocskai út 4. ) 
        jelöli meg. 
       A szerződések megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

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

 3./ Kerék-Pár Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes, Bocskai út 4.  
 

 
              é r t e s ü l n e k. 

g.) 
 
Tapasztó Szabolcs levelének ismertetése 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Tapasztó Szabolcs, Kenderes, Szent István út 98. 
szám alatti lakos levelét, aki leírta, hogy a település múltját 10 éves korától kutatja, gyűjti, 
alkalomszerűen publikálja. Járva az országot, a megyét, több helyen találkozott II. világháborús 
emlékekkel. Ekkor fogalmazódott meg  benne a II. világháborús emlékmű megépítésének 
gondolata. A gondolatot tett követte. A tervezés és a kivitelezés eredményeként megszületett az 
emlékoszlop.  Ennek kapcsán javasolta tábla kihelyezését az oszlop mellé elhelyezni, amely a 
kivitelező nevét tartalmazza, hogy a később felnövekvő nemzedék is emlékezhessen a közreműködő 
rokonaikra. Kéri a polgármester asszonyt és a Képviselő-testületet javaslatának támogatására és 
kiviteleztetésére. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: a II. világháborús emlékmű felújítása is indokolt, mivel a 
hozzátartozók jelzése alapján több név is hiányzik. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ: az emlékmű készítéséhez a hozzátartozók is hozzájárultak. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 75/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata 
Tapasztó Szabolcs javaslatáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 Tapasztó Szabolcs írásbeli megkeresését. 
 A Képviselő-testület keresi a lehetőségét az általa javasolt tábla elhelyezésére, amely 
            a készíttető nevét megörökíti.  
 A tábla az emlékmű felújítása során kerül kihelyezésre.  
            
            Erről: 1./Tapasztó Szabolcs Kenderes, Szent István út 98. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
h.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívást tett közzé a 
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi 
elismerésére. 
A Tehetségbarát Önkormányzati Díj létrehozásának célja, hogy elismerésben részesüljenek azon 
helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik a 
tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását és példamutató együttműködést folytatnak a 
tehetséggondozó szervezetekkel. A díj hozzájárul a helyi önkormányzatok tehetségbarát 
attitűdjének megerősítéséhez, támogatva a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását, 
a helyi tehetésggondozó rendszerek működését. Sikeres pályázat esetén 1,5 millió Ft nyerhető. 
Javasolta, hogy pályázzon az önkormányzat a díjra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 76/2018.(IV.25.) Kt. számú határozata  
pályázat benyújtásáról Tehetségbarát Önkormányzati Díj elnyerésére 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította 
 azon szándékát, hogy részt kíván venni a Tehetségbarát Önkormányzati Díj  
            elnyerésére kiírt pályázaton. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                            é r t e s ü l n e k. 
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i.) 
BODOR TAMÁS képviselő: ismét lehetőség van a Művelődési Ház esetében közművelődési és 
érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, amelyhez kéri az önkormányzat hozzájárulását. 
Ebben az évben két darab hangfalat szeretnének vásárolni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
hangfalak elavultak, korszerűtlenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 77/2018.(IV. 25.) Kt. számú határozata 
a 2017. évi C. törvény II. melléklet 4. a.) pontja alapján a 2018. évi közművelődési és 
érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2017. évi  
 C. törvény II. melléklet 4. a.) pontja alapján a 2018. évi közművelődési és 
 érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére. 
 A pályázathoz szükséges önerő, 127.000 Ft a Móricz Zsigmond Művelődési Ház  
 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
 Erről: 1./ Magyar Államincstár, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 
                      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. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: tájékoztatásul elmondta, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Turisztikai Értéke Címre a Horthy túrával pályázik az önkormányzat. Amennyiben nyer az 
önkormányzat öt évig használhatja a címet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:vasárnap kerül megrendezésre a Kenderesi Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület majálisa, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: szintén vasárnap Bánhalmára invitálja az érdeklődőket, ahol 
negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Focigála, amely jótékonysági rendezvény lesz. A 
bevételt a pingpong szakosztálynak ajánlották fel.Az egész napos rendezvényre várnak mindenkit, 
ahol közös főzés lesz, majd zenés mulatság zárja a napot. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója: 
május 12-én rendezik meg a hagyományőrző közösségi napot az általános iskolában. Ezen a napon 
délután két órakor minden érdeklődőt szeretetel várnak az iskola udvarára, ahol légvár, 
bűvészbohóc történelmi játszóház lesz a gyerekeknek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:tájékoztatásul elmondta, hogy a holnapi napon kínai 
befektetőkkel fog tárgyalni a településen megvalósuló munkahelyteremtő beruházás tárgyában. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester:lakossági megkeresést tolmácsolva elmondta, hogy egy lakos 
hiányolja a március 13-i közmeghallgatás jegyzőkönyvéből a hozzászólásokat. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:március 13-án lakossági fórumot tartottak. A 
közmeghallgatások februárban voltak, amelyek jegyzőkönyve, - amely tartalmazza az elhangzott 
hozzászólásokat-  a város honlapján megtalálhatók. A lakossági fórumról készült összefoglaló a 
helyi újságban jelent meg, amely minden háztartásba ingyenesen eljut. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:mivel más napirend, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 
15 óra 3 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 25-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-i 
ülése napirendjének elfogadásáról          66/2018. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
     5/2018.(IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
     szóló 3/2017. (II. 16.) rendelet módosításáról 
 
2./Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
    végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásának megtárgyalásáról       67/2018. 
 
3./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési  
     jelentésének éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról   68/2018. 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     6/2018.(IV. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd  
     hulladékgazdálkodásról szóló 6/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
 
5./Egyebek 
    a.) Kenderes, Vasút úti szennyvíz végátemelőben szivattyú felújításról    69/2018. 
 
    b.) Kenderes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
         elfogadásáról           70/2018. 
 
    c.)A  TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00014 projekt azonosító számú,  
      „Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” című pályázat  
        keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és  
       tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők  
       előzetes kijelöléséről                                                                                 71/2018. 
 
   d.)A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003  
       azonosító számú projekt keretében Kenderes Város csapadékvíz 
      elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak ellátására”  
       közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról,  
      a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának  
      elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok  
      elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról     72/2018.  
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Napirend:         Szám: 
 
e.) A „Rákóczi úti gyalogjárda felújítása” című pályázat benyújtása 
     tárgyában                                                                                                  73/2018. 
 
f.) 2018. évi Járási Start munka mintaprogram-Kenderes”  
    mezőgazdasági alprogram, valamint több alprogramot érintően 
    üzemanyag beszerzés keretében a beszállító kiválasztásáról                    74/2018. 
 
g.)Tapasztó Szabolcs javaslatáról                  75/2018. 
 
h.) Pályázat benyújtásáról Tehetségbarát Önkormányzati Díj 
      elnyerésére          76/2018. 
 
i.)  A 2017. évi C. törvény II. melléklet 4. a.) pontja alapján a  
     2018. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatási igény  
     benyújtásáról          77/2018. 
 
 
 
 


