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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth  Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Nagyné Lenge Margit, a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Liliom 
Óvoda tagintézmény vezetője, Teleki Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, 
Borók Tibor r. alezredes, a Kisújszállási Rendőrörs parancsnoka, Hugyi Viktor, a kenderesi 
Rendőrös parancsnoka, Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Czakó 
István, a Polgárőrség vezetője, 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 a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  86/2018.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-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 aű 
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Teleki Zoltán r. elzredes, a Karcagi 
Rendőrkapitányság vezetője. 
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TELEKI ZOLTÁN, r. alezredes, kapitányságvezető: a Rendőrkapitányság állománya a 2017. évre 
kitűzött feladatokat, a Belügyminiszter úr, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőrkapitányság által meghatározottak szerint, a „Lakosság Szubjektív 
Közbiztonságérzetének javítását” célzó elvárások figyelembevételével hajtotta végre. 
Kenderes településen a regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, 2016-hoz képest 43 %-
kal.A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma csökkenő tendenciájú. A 
kiemelten kezelt bűncselekmények azok, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét a 
leginkább befolyásolják. 2017-ben emberölés, és emberölés kísérlete a város területén nem történt. 
A tavalyi évben 33 db lopást regisztráltak, amely jelentős csökkenést mutat a 2016. évi 106 db-hoz 
képest. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma az elmúlt 8 év legalacsonyabb értékét mutatja 
2017-ben,(64 db), 2016-ban 138 db volt  ezen bűncselekmények száma, míg 2012-ben 264 db. 
Tényként kell megállapítani, hogy ehhez az eredményhez nemcsak vezetőtársai és kollegái 
áldozatos munkája vezetett, hanem az önkormányzat,és a polgárőrség tevékenysége és segítsége is. 
Az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatás a település azon lakóinak biztosít megélhetést, 
akik a munkaerő piacon „nem tudják eladni magukat”. A nyomozás eredményességi mutatók az 
elmúlt 8 év második legmagasabb értékét mutatják. A tulajdon elleni szabálysértések nagyban sértik 
a lakosok biztonságérzetét. A kerékpárlopások, csirke, tyúklopások esetében a legkevesebb számot 
regisztrálták az elmúlt évben., összesen 27 db tulajdon elleni szabálysértés történt. A felderítés 
eredményességi mutató az elmúlt időszak legmagasabb értékét mutatta. A közlekedésbiztonsági 
helyzetről szólva elmondta, hogy 2016. évihez képest ( 9 eset) 22 %-kal (11 eset) nőtt a személyi 
sérüléses balesetek száma.Sajnos volt egy halálos kimnetelű baleset is, ezenkívül 1 esetben súlyos, 
9 esetben pedig könnyű sérülés következett be. A településen átvezető 4-es számú főúton átmenő 
óriási forgalom miatt ezt jó értéknek tartja. 2017-ben Kenderesen a közterületre vezényelt állomány 
létszáma az előző évhez viszonyítva csökkent. A rendőri létszám csökkenése, az ún. másodlagos 
illegális migráció keretében jelentős számú többletszolgálat elrendelésével volt kiküszöbölhető. 
Ezen csökkenő mutatók ellenére a település bűnügyi szempontból biztonságos. Jelenleg a 
rendőrkapitányság területéről 12 fő rendőr teljesít szolgálatot Bács-Kiskun megye megerősítésén. 
A településen három körzeti megbízotti státusz van, mind a három feltöltött. Ezúton köszönte meg 
az önkormányzat és a polgárőrség segítségét, amelyet a rendőrség  munkájához nyújtottak. Az 
együttműködésre a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek, a korábbi évekhez hasonlóan. 
Összegzésként elmondta, hogy a településen a tavalyi évben tovább csökkent a bűncselekmények 
száma, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét tovább tudták erősíteni, amely az önkormányzat, a 
polgárőrség, a civil szervezetek összefogásának köszönhető, amelyet a jövőre nézve is szeretne 
kérni.  
Kérte a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalás után szíveskedjen elfogadni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: nagyon részletes, alapos beszámolót kaptak. Örvendetes, 
hogy csökkent a bűncselekmények száma, amelyet a lakosság is érez. Megszüntek a folyamatos 
bűncselekmények, nyugodtabb lett az élet. A rendőrségnek további sikeres munkát kívánt. 
 
GYULAI-FARKAS EDINA ,a Liliom Óvoda tagintézmény vezetője: meg szeretné köszönni a 
rendőrség segítségét, amelyet az oktatási intézményeknek nyújtanak. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nagyon „beszédesek” a számadatok. 2010-ben a regisztrált 
bűncselekmények száma 276 volt, 2017-ben pedig 96. Bízik benne, hogy ez a tendencia folytatódni 
fog. Gratulál kapitány úrnak és kollegáinak az elért eredményekhez. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a 2012-2013-as években szinte napi szinten történtek lopások, 
betörések. Úgy látja, hogy a most közölt számadatok a közös összefogás eredményei, amely az 
önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség összefogásával jött létre. Jelenleg a kábítószer jelenléte, 
valamint a kóbor kutyák okozta problémák foglalkoztatják leginkább a lakosságot. A kóbor 
kutyákkal kapcsolatban együttműködést szeretne kérni a rendőrségtől, polgárőrségtől, amelyet az 
önkormányzattal közösen végeznének, és ahol megállapítható a tulajdonos személye, szabálysértési 
eljárást indítana a rendőrség. 
 
HUGYI VIKTOR, a Kenderesi Rendőrörs parancsnoka: természetesen, semmi akadálya az 
együttműködésnek. Várják a jelzéseket, és egyeztetni fognak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megköszönte azt a hozzáállást, amelyet a rendőrség tanúsított 
az elmúlt időszakban, és amelyet a jövőben is szeretne kérni. Látványos az eredmény, a számadatok 
magukért beszélnek. Ezennel tolmácsolja a lakosság köszönetét is a rendőrségnek. Nagyon fontos, 
hogy visszaadják a lakosok biztonságérzetét, amelyet elvettek néhány évvel ezelőtt a bűnözők.A 
kábítószer jelenléte személy szerint nyugtalanítja. Nem lehet kiszámítani ezeket az embereket, 
szerencsére eddig még nem történt komolyabb baj. Másik probléma a kóbor kutyák jelenléte. 
Hangsúlyozta az összefogás eredményét, amelyet közösen tudtak elérni. Rendkívül jó a kapcsolatuk 
a rendőrséggel, bízik benne, hogy ez a jövőben is így marad. A rendezvények biztosításában is 
bármikor számíthatnak a rendőrség és polgárőrség  segítségére. 
Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 87/2018..(V. 23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló   
beszámoló elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
            a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes város közrendjének  
            és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját.   
            A Képviselő-testület megállapította, hogy a 2017. évi feladatokat  
            a rendőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez 
            igazodva végrehajtotta. 
            A további eredményes munkavégzés érdekében a Képviselő-testület 
            szükségesnek látja a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az  
            önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség támogatásával, 
            együttműködésével. 
 
            Erről: 1./ Karcagi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, 
                            Teleki Zoltán r. alezredes 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a 
                      2./ Hugyi Viktor, a Kenderesi Rendőrörs parancsnoka, 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, 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 
Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes 2017. évi tevékenységéről 
 
Szóbeli kiegészítést nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a beszámolóban szereplő számadatokat vizsgálva kitűnik, hogy 
milyen magas a szolgálatban eltöltött órák száma, amely nagyban hozzájárult a közrend és 
közbiztonság erősítéséhez. Az eredményekhez Czakó István elnök úr  lelkiismeretes munkája is 
hozzájárult, amelyhez ezúton gratulál. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Czakó Istvánra bármikor számíthatnak. Az ő áldozatos 
munkája valóban nagyban hozzájárul az elért eredményekhez. Jó lenne, ha minél többen 
csatlakoznának hozzá. Nagyon kellenének még olyan elhivatott polgárőrök, mint Czakó István, 
akinek  megköszönte  lelkiismeretes munkáját. 
 
CZAKÓ ISTVÁN  Polgárőrség vezetője:csatlakozik polgármester asszony szavaihoz.A tagságból 
nagyon kevés, aki aktívan dolgozik a Polgárőrségben. Nagyon nehéz a munkájuk, sokan nem 
vállalják a tanúskodást. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  88/2018.(V.23.) Kt. számú határozata 
a Városi Polgárőrség Kenderes 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Városi Polgárőrség Kenderes 2017. évi tevékenységéről szóló 
 beszámolót, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
            elfogadott. 
 
 Erről: 1./ Czakó István Városi Polgárőrség elnöke Kenderes, Szent István út 57. 
                      2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(...) rendelete a 
2017. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, osztályvezető. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló előterjesztést a testület április 25-i ülésére beterjesztette. Az 
eltelt időszakban  a szállítói finanszírozású csatornázás költségével, 730.200.000 Ft-tal módosult  a 
költségvetés kiadási és bevételi oldala egyaránt, ezáltal a 2017. évi költségvetési bevételek összege 
2, 192.723.833 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege pedig 1.427.289.212 Ft-ra változott. 
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 1.427.289.212 Ft-ra módosultak.  Az önkormányzat beszámolója a Kincstárnál  feladott állapotban 
van, de valószínű, hogy a számszaki ellenőrzés már megtörtént. Az Áht. ide vonatkozó 
rendelkezése kimondja, hogy az előterjesztést a testületnek a beterjesztést követően 30 napon belül 
el kell fogadnia, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy megvitatás után alkossa meg a rendeletet.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság   
véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasolnak elfogadásra. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
7/2018.( V. 24.) rendelete 

 
a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. május 23. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Beszámoló a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az elmúlt év tapasztalatai alapján megfigyelhető, hogy nő a 
köztisztviselői pályát elhagyók száma. 2016-ban 2 fő, valamint 2017-ben is 2 fő távozott a 
Polgármesteri Hivatalból. A 2017. évi garantált bérminimum emelés részben enyhítette a középfokú 
végzettségű köztisztviselők bérhelyzetét, viszont a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
köztisztviselők illetménye több, mint 10 éve nem emelkedett. Ez jelentős bérfeszültséget okoz. A 
középfokú végzettségű, pályakezdő köztisztviselő illetménye megegyezik a 30 éves közszolgálati 
jogvisszonnyal és szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselő illetményével. 2017. évben a 
jogszabályi lehetőségek keretein belül és a kollegák teljesítményértékelését, illetve éves minősítését 
figyelembe véve, próbálták a kialakult bérfeszültséget enyhíteni.  A jelenlegi 15,5 fős létszám az 
ellátandó feladatokra rendkívül feszített. Év közben nagy segítséget jelentett a közfoglalkoztatás 
keretében egy-egy fő pár hónapos foglalkoztatása. Az ASP csatlakozás óriási terhet jelent a 
kollegáknak, de túl vannak a kezdeti nehézségeken, és megfelelően tudják használni. A tavalyi 
évben mind a képviselő-testületi, mind a bizottsági ülések száma több, volt, mint az elmúlt 
évben.Több határozatot hozott és több rendeletet alkotott a testület. Ezúton köszöni meg a 
Képviselő-testület és polgármester asszony munkájukhoz nyújtott segítségét, valamint a 
köztisztviselők  egész éves munkáját. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a Képviselő-testület nevében köszönte meg a 
köztisztviselők munkáját. Ismeri tevékenységüket, látja a bekövetkezett változásokat, és azt, hogy 
mennyi feladattal egészült ki a munkájuk. Becsüljék meg őket, mert nagyon nehéz jó szakembert 
találni. Ügyintézés kapcsán személyesen is maximálisan meg volt elégedve munkájukkal. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a maga részéről szeretne köszönetet mondani minden 
köztisztviselőnek, jegyző úrnak, azért a magas szintű szakmai  munkáért, amelyet az elmúlt évben  
végeztek. Úgy gondolja, a köztisztviselők tudásuk teljes birtokában, maximálisan kiszolgálják az 
ügyfeleket. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  89/2018.(V. 23. Kt. számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
 amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadott. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
A Kenderesi Alföldi Szociális Szövetkezet 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  90/2018.(V. 23. Kt. számú határozata 
A Kenderesi Alföldi Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Alföldi Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolóját, amelyet 
 a jegyzőkönyv melléklete szerint tartalommal elfogadott. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Süveges Lajos, Kenderesi Alföldi Szociális Szövetkezet ügyvezetője, 
                           é r t e s ü l n e k. 
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6. 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 a TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú,  „Komplex 
energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” című pályázat keretében a közbeszerzési 
bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
A napirenddel kapcsoaltban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
   
     Kenderes Városi Önkormányzatának  91/2018. (V.23.) Kt. számú határozata 
    A TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú,  „Komplex energetikai fejlesztés 
    Kenderes közintézményeiben” 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. 

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. / ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
3526 Miskolc, Szeles utca 67-69. 
info@energy-hungary.hu 
 
2./ Referencia Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 3. 
ref@t-online.hu 
 
3./ Viarex Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
1221 Budapest, Jobbágy u. 35. 
titkarsag@viarex.hu; szabo@viarex.hu 
 
4./ KUNHEGYESI Építők Kft. 
5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 
kunhegyesiepitok@gmail.com 
 
5./ BAU-TRADE Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
2100 Gödöllő, Gábor Áron utca 2-10. I. em. 26. 
bautrade@vnet.hu 



 
 8 - 

 
6./ LADARCHI Korlátolt Felelősségű Társaság 
5322 Tiszaszentimre, Ív út 58.  
ladanyijanos1@gmail.com 
 
7./ REXTOR Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5231 Fegyvernek, Táncsics M. út 114. 
tatar.laszlo1965@icloud.com  
 
8./ FŐÉPSZER Építő és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1147 Budapest, Fűrész u. 7. 
E-mail: foepszer@freemail.hu  
 

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

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 Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves statisztikai 
összegzésének elfogadásáról 
 
 A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  92./2018. (V.23.) Kt. számú határozata 
a Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésének 
elfogadásáról  

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

1. /A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2017. évre vonatkozó éves 
statisztikai összegezést elfogadja.  
 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

 
              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 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Lólé Dezső és felesége tulajdonát képező,,kenderesi 425/19 
hrsz.-ú (természetben 5331 Kenderes, Magyar út 42. szám ) alatti belterületi ingatlan 
vonatkozásában bejegyzett elidegenítési tilalom  (jogosult: Kenderes Önkormányzata)   törlését 
kérték a tulajdonosok, az 1998-ban 5 évre bejegyzett tilalom miatt. 
Javasolta az elidegenítési tilalom törléséhez történő hozzájárulás megadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  93/2018.(V. 23..) Kt. számú határozata 
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a kenderesi 425/19 hrsz.-ú, 
Kenderes, Magyar út 42 szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
            a   kenderesi . 425/19  hrsz.-ú, Kenderes, Magyar út 42 szám alatti  
            belterületi ingatlanra vonatkozóan Kenderes Önkormányzata javára  
            bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
 
 Erről: 1./ Lólé Dezső és felesége 5331 Kenderes, Magyar út 42. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Irattár 
                        
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Szász Ottó, tardosi lakos írásban fordult az önkormányzathoz. 
Levelében leírta, hogy a Kárpád-medencei Vitézi Rend egyik tisztségviselője. Több alkalommal 
tették tiszteletüket Kenderesen, a kormányzó úr emlékét ápoló megemlékezéseken.  Rendi ágazatuk 
10 éve, 2008-ban alakult meg Kenderesen. Az évforduló, valamint Horthy Miklós születésének 150 
évfordulója alkalmából szándékukban áll Kenderesen egy kopjafát állítani, amelyre a 10 év során 
elhunyt vitéztársaik neve kerül fel. Kéri az önkormányzat segítségét abban, hogy mely területen 
lenne megvalósítható egy emlékező kegyeleti hely kialakítása. Kéri továbbá az önkormányzat 
segítségét a kopjafához illő alapzat elkészíttetéséhez. Helyszinként a kastély parkját képzelték el. A 
hely igény kb. 1 m2,  A kopjafa avatása, megáldásának tervezett időpontja 2018. augusztus hónap. 
Kérte a testület tagjainak véleményét a kérelemmel kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: hamarosan indul a kastély felújítása, amely érinteni fogja a parkot is. 
Nem tartja szerencsésnek a felújítás előtt elhelyezni a kopjafát ezen a területen. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a Területi Gondozási Központ épülete előtti területet 
alkalmasnak tartja a kopjafa felállítására. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: egyetért az előző javaslattal, ő is alkalmasnak tartja a területet. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazatával, 2 ellenvélemény 
mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 94/2018.(V. 23.) Kt.számú határozata 
kopjafa állításának engedélyezéséről 
 
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 
          hogy a Kárpád-medencei Vitézi Rend  kopjafát állítson fel  
          a Rendi ágazat megalakulásának 10 éves  évforulójára, valamint 
          vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr születésének  
          150 éves évfordulójának tiszteletére Kenderesen, a 
          Területi Gondozási Központ előtti, Kenderes, Szent István út 
          58.szám előtti területen. 
          A település jelentős felújítások előtt áll, ezért ideglenes helyet tudnak biztosítani 
          a kopjafának, amelynek végleges helyéről a Képviselő-testület a későbbiekben dönt. 
          Az alapzat elkészítését az önkormányzat biztosítja. 
 
          Erről: 1./ Szász Ottó, 2834 Tardos, Rákóczi köz 11. 
                    2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                         é r t e s ü l n e k. 
  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: jelezte, hogy a Művelődési Ház melletti parkolóban lévő 
szeméttárolók környékén rengeteg az eldobált szemét, amelyet nagytételben hordanak oda 
ismeretlenek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: kb. két hónappal ezelőtt jelezte, hogy az Ady Endre út 14. szám 
előtti úttest megsüllyedt, kb. 25-30 cm-el. Kérte az úttest javítását, amely nem történt meg. 
Ismételten kéri az út javítását, mivel balesetveszélyes rajta  a közlekedés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tudnak a problémáról. Felmérték a településen a szükséges 
kátyúzásokat, de  az önkormányzatnak jelenleg nem áll rendelkezésére anyagi forrás a munkák 
elvégzésére. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 11 
perckor bezárta. 
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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. május 23-án 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
május 23-i ülése napirendjének elfogadásáról         86/2018. 
 
1./ Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
     szóló beszámoló elfogadásáról           87/2018. 
 
2./ A Városi Polgárőrség Kenderes 2017. évi tevékenységéről 
     szóló beszámoló elfogadásáról           88/2018. 
 
3./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     7/2018.(V.24.) rendelete a 2017. évi költségvetés 
     zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról         
 
4./ A Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről  
     szóló beszámoló elfogadásáról           89/2018. 
 
5./ A Kenderesi Alföldi Szociális Szövetkezet 2017. évi 
     beszámolójának elfogadásáról           90/2018. 
 
6./ A TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú,  
    „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben”  
     című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság 
     elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre  
     felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről                                    91/2018. 
 
7./ Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó  
     éves statisztikai összegzésének elfogadásáról         92/2018. 
 
8./ 
a.) Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez 
     a kenderesi 425/19 hrsz.-ú, Kenderes, Magyar út 42. szám  
     alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan          93/2018. 
 
b.) Kopjafa állításának engedélyezéséről                                               94/2018. 

 
 


