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

Bejelentéssel távol: --- 
 

Bejelentés nélkül távol:--- 
 

Jelen vannak továbbá: Nagyné Lenge Margit, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom 
Óvoda igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Liliom Óvoda tagintézmény vezetője, Koncz Éva 
aljegyző, Knoch Ferencné, Balázsiné Hubai Ildikó meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. 
- 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van, 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   95/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.június 13-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 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzése”' tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Központi Konyha nyersanyag beszerzéseire hat cégtől kértek 
ajánlatot, az előterjesztésben foglaltak szerint. A megkeresésre négy szállító küldte meg ajánlatát. 
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a beérkezett ajánlatokat összesítve szállítónként, 
termékcsoportokra vetítve bruttó értékben. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője:a tavalyi évi tapasztalatokat figyelembe véve 
elmondta, hogy több esetben nem történt meg a határidőre történő szállítás, és nem az ajánlatban 
szereplő áron számláztak. Véleménye szerint a jelenlegi ajánlatban nem reális árakat adtak, -többek 
között a majonéz és mustár esetében -irreálisan alacsony az ár, amely nem lesz tartható. 
Megtévesztő az olcsó ár, mivel ezen termékek  minősége sokkal gyengébb. A Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály kérésére normakimutatást készített a 2018. január 1-április 30-ig terjedő 
időszakra, amiből megállapítható, hogy a négy hónap alatt 37 ezer étkezést biztosítottak, és csupán 
8800 Ft-tal lépte túl a normát, amely a megengedett 5 %-on belül van. Évek óta nem kért 
normaemelést. A rezsiköltségek magasak, amely a konyha felújításával mindenképpen kedvezően 
fog alakulni. 
A jelenlegi beszállítóval kapcsolatban sem minőségi, sem egyéb kifogás nincs 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a képviselő-testületnek a döntés meghozatalánál az árat is 
vizsgálni kell. Figyelembe véve a konyha vezetőjének véleményét, a GASTROSA TRADE KFT 
ajánlatát támogatja azzal, hogy figyelemmel kell kísérni a beszállításokat, mivel az önkormányzat 
költségvetése nagyon feszes.A minőségre a jövőben még inkább oda kell figyelni, hogy ne 
váltsanak az emberek szolgáltatót. A konyha felújításával a rezsiköltség remélhetőleg csökkenni 
fog. 
 
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője: a normát tartani kell. Az élemezésre kapott 
pénzösszeget csak arra költhetik, azt másra nem lehet. 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő:amennyiben a GASTROSA TRADE KFT áraival a norma 
teljesíthető, akkor a jól bevált beszállítót tudja támogatni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:sajnálja, hogy az élelmezésvezető nem volt bevonva kezdetektől, 
mert akkor egyszerűbb lenne a helyzet.Azt gondolja, hogy maximálisan figyelembe kellene venni a 
szakember véleményét.Ne essenek abba a hibába, hogy gyengébb minőségű termékekkel is beérik, 
főként akkor, amikor gyerekekről van szó. Elhangzott az is, hogy ezt a pénzt másra nem lehet 
fordítani, amellyel ő maximálisan egyetért. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javasolta a sertés és marhahús, töltelékáru, baromfihús, 
tejtermék, mirelit, fűszer,konzerv stb., zöldség, gyümölcs vonatkozásában a GASTROSA TRADE 
KFT 5900 Orosháza, Csendes út 15.ajánlattevőt, pékáru vonatkozásában a Vibrátor Kft Kenderes, 
Felsőföldi út 21. ajánlattevő ajánlatát elfogadni. 
  
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat   96/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és 
főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
 önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt 
 jogkörében eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést  
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 kötni 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő, határozott 
 időtartamra a Központi Konyha élelmiszer és főzési alapanyag beszállítása  
            tárgyában: 
 
 Sertés és marhahús, töltelékáru, baromfihús, tejtermék, mirelit, fűszer, 
 konzerv stb., zöldség, gyümölcs: 
 
 GASTROSA TRADE KFT 5900 Orosháza, Csendes út 15. 
            Pékáru: Vibrátor Kft Kenderes, Felsőföldi út 21. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Majzikné Hanyicska Valériát, a Kenderesi Gondozási 
 Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét a szállítási 
            szerződések aláírására. 
 

 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Majzikné Hanyicska Valéria, Kenderesi Gondozási Központ, 
                           Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
           5./ GASTROSA TRADE Kft 5900 Orosháza, Csendes út 15. 
                      6./ Vibrátor Kft Kenderes, Felsőföldi út 21. 
                      7./ Ozirisz Vendéglátó Kft 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 36. 
                      8./ Nagykun-Hús Kft 5340 Kunhegyes, Kisér út 1. 
                       
                           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 „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
című projekt keretében projektmenedzsmenti feladatok tárgyában a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a projekt keretében mi fog megvalósulni. 
 
A feltett  kérdésre Pádár Lászlóné polgármester válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az 1680/2017.(IX. 21.) Kormányhatározat szerint „Közösségi 
célt szolgáló ingatlanok megújítása” keretén belül a Városháza, a III. számú iskolaépület, a Borház, 
a Somogyi Béla úti ingatlan és a Liget felújítása fog megvalósulni. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



- 4 - 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat  97/2018. (VI.13.) Kt. számú határozata  
a „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a fenti című projekt keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi 
Önkormányzat a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
(Nettó 18.905.512 Ft+5.104.488 Ft ÁFA (27%)= Bruttó 24.010.000 Ft) adó Constreal 
Mérnöki Iroda Kft.-t (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) választja ki. A szerződés 
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Constreal Mérnöki Iroda Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

 
              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 tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
című projekt keretében a tervezői feladatok tárgyában a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Városi Önkormányzat  98/2018. (VI.13.) Kt. számú határozata 
a „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó tervezési feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról. 

 
A Képviselő-testület a fenti című projekt keretében megvalósítandó tervezési feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi 
Önkormányzat a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
(Nettó 51.990.158 Ft+14.037.342 Ft ÁFA (27%)= Bruttó 66.027.500 Ft) adó Constreal 
Mérnöki Iroda Kft.-t (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) választja ki. A szerződés 
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Constreal Mérnöki Iroda Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
című projekt keretében a marketingfeladatok tárgyában a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

    Kenderes Városi Önkormányzat   99./2018. (VI.13.) Kt. számú határozata 
 a „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó marketing, kommunikációs feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a fenti című projekt keretében megvalósítandó marketing, kommunikációs 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi 
Önkormányzat a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
12.000.000 Ft. + 3.240.000 Ft ÁFA =Bruttó 15.240.000 Ft.) tevő Populart Produkció Kft-t 
(1078 Budapest, Rottenbiller u. 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. 

 
 
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 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda vagyonhasználatáról 
szóló beszámolóról önkormányzat vagyon használatáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda  
épületeit az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó hasznosítja oktatási-nevelési feladatok ellátására 
2018. szeptember 1. napjától. Az önkormányzat haszonélvezeti jogot alapító szerződésben adta 
határozatlan időre birtokba a két intézmény által használt ingók és ingatlanok használati jogát. A 
használatba adott nemzeti vagyon használatáról beszámolót kell készíteni a tulajdonos felé, 
amelynek  az iskola a beterjesztett formában eleget tett. Megjegyezte, hogy a Kenderesi 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumtól sem ebben az évben, sem a 
tavalyi évben nem kapott az önkormányzat beszámolót, amelyet jogszabály ír elő. Felkérte 
alpolgármester asszonyt, tolmácsolja ezt az iskola vezetésének. Kérte a Képviselő-testületet, hogy 
megtárgyalás után fogadja el a beszámolót. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT igazgató: bízik benne, hogy a jövő évben már bővebb beszámolót tud 
adni, mivel elkezdődnek a felújítási munkák az óvodában is. Jelenleg  az iskola tervei készülnek. 
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BAKTAI KÁLMÁN képviselő: korábban  elég sok probléma volt az intézményben,verekedések, 
veszekedések rendszeresen előfordultak.  Igazgató asszonytól kérdezi, hogy az egyházi oktatásnak 
van-e már érezhető előnye, enyhültek-e a korábbi nehézségek? 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT igazgató: mindig vannak problémák. Azt is elmondták már korábban, 
hogy inkább felmenő rendszerben lesz érezhető hatása az egyházi oktatásnak, nevelésnek.Az 
óvodában és az általános iskola alsó tagozatában a hitéletre való nevelés erőteljes. Elmondhatja, 
hogy ebben a tanévben különösebb probléma nem volt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: korábban megfogalmazták már, hogy ez egy hosszú folyamat 
lesz, nem egyik napról a másikra fog megváltozni a helyzet. Mindenképpen pluszt kapnak a 
gyerekek az egyházi oktatástól. Az iskolai, óvodai rendezvényeken már mérhető változás 
tapasztalható. 
 
GYULAI-FARKAS EDINA: a Liliom Óvoda tagintézmény vezetője: az óvodában könnyebb 
dolguk van,  mint egy nyolcadikos gyermek esetében, itt sokkal nyitottabbak a gyerekek. A 
nevelőtestületből is egyre többen vannak, akik vasánaponként misére járnak. Azzal viszont ma is 
küzdenek, hogyha egy szülő nem tudja magát türtőztetni. A gyermekeknek próbálják átadni a 
katolikus szemléletet, de amikor hazamennek és otthon a durvaságot, trágárságot, kábítószert látják, 
akkor az intézménynek nagyon nehéz dolga van. Azt gondolja, hogy nehezebb feladatuk van 
családokkal, mint a gyerekekkel, de nem reménytelen a helyzet és látják a fejlődést. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT igazgató: a Képviselő-testület tagjainak meghívót küldenek a 
rendezvényekre, amelyre a képviselő-testület tagjait és minden érdeklődőt szeretettel várnak  
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: ha ennyire egyszerű a válasz a mai problémákra, állapotokra, - 
figyelembe véve, hogy mennyire szemben állnak az emberek egymással - milyen jó lenne ezt 
adaptálni a felnőtteknél is, amely változást generálhatna a mindennapokban. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a gyerekeken keresztül sok mindent el lehet érni. Hiszi azt, 
hogy egyre több szülő fog bemenni a templomba. A meghívásoknak eleget kell tenni, a képviselők 
legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen változások következtek be a fenntartóváltással az 
intézményben. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormánzyat  100/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda vagyonhasználatáról 
szóló beszámolóról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Imre 
      Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda vagyonhasználatáról szóló 
      beszámolót, amelyet a beterjesztett formában elfogadott. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                3./ Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda intézményvezetője, 
                     Kenderes, Szent István út 36. 
 
                    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 á r g y a l á s a 
Egyebek 
 
a.)  
Előterjesztés a „Helyi Esélyegyenlőségi Program” hatályban tartásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva aljegyző. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:jogszabályi előírás a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. A 
Képviselő-testület ennek eleget tett, és programját öt éve, a 108/2013.(VI.26.) Kt. számú 
határozatával elfogadta. A program felülvizsgálata két évente megtörtént. A 2018-2023-ra terjedő 
időszakra teljesen új HEP-et kell elkészíteni, amely igen nagy munka. Ennek első lépése lesz  a 
június 28-án megrendezésre kerülő Esélyegyenlőségi Fórum. A Helyi Esélyegyenlőségi Program a 
város honlapján is megtalálható. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő HEP 
elfogadásáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartsa hatályban a 2013-ban öt éves 
időtartamra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 101/2018.(VI. 13.) számú Kt. számú határozata 
a „Helyi Esélyegyenlőségi Program” hatályban tartásáról 
 
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött,hogy a 2013-ban öt éves időtartamra elfogadott  
Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új, 2018-2023 közötti időszakra szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi program elfogadásáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig 
hatályban tartja. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Csíki Endre Kenderes, Vasút út 5/a szám alatti vállalkozó 
vállalkozásának bővítéséhez kérte a Képviselő-testület hozzájárulását a telephelye melletti 425/25 
hrsz.-ú területből 1400 m2 nagyságú terület bérletét.A Képviselő-testület 86/2016.(IV. 14.) Kt. 
számú határozatával a kérelmet jóváhagyta.  A vállalkozó a területet ténylegesen 2018. január 1-től 
vette igénybe, amelyről átadási jegyzőkönyv is készült. Csíki Endre kérte a Képviselő-testületet, 
hogy bérleti szerződést 2018. január 1. napjával  kössenek, és a bérleti díjat, amely bruttó 100.000 
Ft/év ezen időponttól fizethesse. A bérleti díj lejárta  a 86/2016.(IV. 14.) foglaltak szerint nem 
változik, 2026. 01. 01. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  102/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
a 86/2016.(IV.14.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 
        86/2016.(IV.14.) Kt. számú határozatát az önkormányzat 
        tulajdonát képező 425//25 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 
        oly formában, hogy a bérbeadás kezdő időpontját 
        2018. január 1-ben határozza meg, amely időponttól bérleti szerződést köt 
        Csíki Endre Kenderes, Vasút út 5/a szám alatti vállalkozóval. 
        Ettől az időponttól a bérleti díjat bruttó 100 ezer Ft/év összegben hagyja jóvá. 
        A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert 
        a bérleti szerződés megkötésére. 
 
        A határozat többi része hatályban marad. 
 
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Csíki Endre 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
                  3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
                       é r t e s ü l . 
c.) 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Teleki Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság 
vezetője írásban fordult az önkormányzathoz azzal, hogy a Kenderesi Rendőrörs parancsnokának 
2018. július 1-jétől Boda Andor r. főhadnagy urat tervezi kinevezni. Kérte a Képviselő-testület 
véleményét a kinevezéshez.  
Javasolta, hogy támogassa kapitány úr elképzelését a Képviselő-testület.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 103/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás Boda Andor r. főhadnagy kinevezéséhez 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Rendőrségről szóló 
       1994.évi XXXIV, törvény 8. § (2) bekezdésére – támogatja, hogy a Kenderesi Rendőrörs 
       parancsnokának 2018. július 1-től Boda Andor r. főhadnagy úr kerüljön kinevezésre. 
 
       Erről: 1./ Teleki Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető, 5300 Karcag, Pf. 10. 
                 2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k.  
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d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette a Bánhalmi Sportegyesület elnökének, Kiss 
Zoltánnak a levelét. Az egyesület nehéz helyzetben van jelenleg, amely abból adódik, hogy bérelt 
pályán játszanak, amelyet éves szerződéssel kapnak meg. A jelenlegi pályán bővítést nem tudnak 
végrehajtani. Arra kérték a képviselő-testületet, hogy biztosítson területet számukra, ahol 
megvalósíthatnák évtizedek óta dédelgetett álmaikat. A tervezett helyszin az önkormányzat 
tulajdonában van, amely a település elején helyezkedik el, Kenderes felől érkezve az út jobb 
oldalán. Ezen a területen elférne egy futballpálya, nézőtérnek is maradna hely.Kérte a Képviselő-
testület segítségét a megvalósításhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testüelte 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 104/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
 hozzájárulás terület biztosításáról a Bánhalmán építendő futballpálya építéséhez 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
         az önkormányzat tulajdonát képező,  2114 hrsz.-ú területen 
         sportpálya kerüljön megépítésre. 
         A Képviselő-testület felkéri a Polgármestei Hivatal Műszaki csoportját, hogy 
         mérje fel a sportpálya és a hozzá tartozó építémények területigényét,és 
         tegye meg a szükséges intézkedéseket a terület megosztásához. 
 
        Erről: 1./ Kiss Zoltán, a Bánhalmai Sportegyesület elnöke, 5349 Bánhalma 
                      Akácos út 66. 
                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület május 14-i ülésén döntött a civil 
szervezetek és sportegyesületek támogatásáról. A ki nem osztott összegeket a Képviselő-testület  
2018. évi általános tartalékába helyezte. Javasolta a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület részére 184 ezer Ft, a Bánhalmai Sportegyesület részére 400 ezer Ft odaítélését az 
általános tartalék terhére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 105/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület támogatásáról 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
         a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület részére 184 ezer Ft  
         támogatást biztosít 2018. évi általános tartaléka terhére. 
 
        Erről: 1./ Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület  
                       5331 Kenderes, Szent István út 54/2. 
                  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                  3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
           
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 106/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
a Bánhalmai Sportegyesület támogatásáról 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
         a  Bánhalmai Sportegyesület részére 400 ezer Ft  
         támogatást biztosít 2018. évi általános tartaléka terhére. 
 
        Erről: 1./ Bánhalmi Sportegyesület 5349 Bánhalma, Akácos út 66. 
                  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                  3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
         
 
 f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:ismertette Csatári Lajos levelét, amelyben rámutatott, hogy 
2020-ban lesz a Trianoni Békeszerződés 100. évfordulója. A  XX. század magyar eseményei 
alapján Kenderest történelmi városnak tekinti.Véleménye szerint a trianoni évfordulókon történő 
megemlékezéseknek megfelelő és méltó körülményeket kell biztosítani. Javasolta emlékmű 
felállítását, az ezzel kapcsolatos tervezési és engedélyezési eljárások elindítását, és két költségvetési 
évre elosztva a kiadások fedezetének biztosítását. Bízik benne, hogy javaslata az eltérő történelmi 
és politikai értelmezések ellenére megfelelő támogatást kap a Képviselő-testülettől. 
Személy szerint támogatja a javaslatot, egyben felkéri a Szociális és Kulturális Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az emlékmű állításának lehetőségeit. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 107/2018.(VI. 13.) Kt. számú határozata 
Trianoni emlékmű létesítésének támogatásáról 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
         Trianoni emlékmű felállítását, amelyet 2020-ban a   
         a békeszerződés 100. évfordulója alkalmából terveznek átadni. 
         A Képviselő-testület megbízza a Szociális és Kulturális Bizottságot, 
         vizsgálja meg az emlékmű felállításának lehetőségeit, annak költségét 
         és lehetséges helyszínét. 
         A Képviselő-testület tájékoztatást kér a bizottság elnökétől a szükséges információk 
         birtokában. 
         Felelős: Bodor Tamás Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, Helyben 
         Határidő. 2018.október 30. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Bodor Tamás, Szociális és Kulturális bizottság elnöke, Helyben 
                   3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                        é r t e s ü l n e k.  
           
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15 óra 12 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. június 13-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 

 
M U T A T Ó 

 
Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  
június 13-i ülése napirendjének elfogadásáról        95/2018. 
 
1./ Kenderes városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
     „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában 
     bekért ajánlatok elbírálásáról          96/2018. 
 
2./ A Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek 
     és park felújítása” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó 
     projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő  
     kiválasztásáról            97/2018. 
 
3./ A „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek  
     és park felújítása” elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó 
     tervezési feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról             98/2018. 
 
4./A Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek 
   és park felújítása” elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó 
    marketing, kommunikációs feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő 
    kiválasztásáról                                                                                          99/2018. 
 
5./ A Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda  
     vagyon használatáról szóló beszámolóról                                            100/2018. 
 
6./  
a.) A „Helyi Esélyegyenlőségi Program” hatályban tartásáról     101/2018. 
 
b.) A 86/2016.(IV.14.) Kt. számú határozat módosításáról     102/2018. 
 
c.)Hozzájárulás Boda Andor r. főhagynagy kinevezéséhez                103/2018. 
 
d.)Hozzájárulás terület biztosításáról a Bánhalmán építendő                                                                                                                       
     futballpálya építéséhez                                                                         104/2018. 
 
e.)A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
    támogatásáról           105/2018. 
 
    A Bánhalmai Sportegyesület támogatásáról                                          106/2018 
 
f.) Trianoni emlékmű létesítésérének támogatásáról                                 107/2018. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


