
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 19-én 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye:Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.- 
 

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

Bejelentés nélkül távol:--- 
 

Jelen vannak továbbá: Koncz Éva aljegyző, Besenyői Melinda köztisztviselő, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, 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 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat   108/2018.(VI. 19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 19-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-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával azon tanulók törvényes képviselőjét, szülőjét, illetve gyámját részesítenék 
támogatásban, akik gyermeke országos, illetve megyei tanulmányi versenyen vett részt. Ezzel a 
támogatással szeretné az önkormányzat motiválttá tenni a helyi általános iskolában tanulókat, hogy 
minél több versenyen vegyenek részt, minél eredményesebben szerepeljenek, és vigyék jóhírét az 
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 iskolának. A szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 18. §-ában foglaltak szerint javasolják  a 
tanulmányi versenyen szereplő általános iskolás tanulók támogatását.  Azt a tanulót, aki országos 
versenyen legalább a 10. helyen végez, illetve valamely megyei versenyen legalább az 5. helyet 
eléri, az önkormányzat anyagi támogatásban részesíti. Tekintettel arra, hogy ez egyfajta támogatás, 
a szülő annak felhasználását a folyósítását követő hatvan napon belül az önkormányzat nevére 
kiállított számla benyújtásával köteles igazolni az önkormányzat felé. 
Kérte a képviselők véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő:a képviselő-testület pályázott az Emberi Erőforrás Minisztériumának 
Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához tartozó Új Nemzedék Központ a Nemzeti 
Tehetség Program keretében kiírt pályázatra a 2018. évi Tehetségbarát Önkormányzat Díj 
elnyerésére. Sajnos az önkormányzat nem nyert. A beterjesztett rendelet-tervezetet  támogatja. A 
rendelet-tervezet 18. (3) bekezdésében a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a 
települési támogatás összege tanulmányi versenyenként 15 ezer Ft, aki pedig nem jogosult 
gyermekvédelmi kedvezményben, az tanulmányi versenyenként 10 ezer támogatásban részesül. 
Érdeklődött, hogy nem lehet egységesen megállapítani a támogatás összegét? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:sajnos nem lehet. Tekintettel arra, hogy szociális jellegű 
támogatásról van szó, a gyermekvédelmi támogatást figyelembe kell venni, tehát aki 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, annak magasabb összegben kell megállapítani a 
támogatást. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. június 19. 
 
(: Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
    polgármester       jegyző   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 
9 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 19-én  16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
június 19-i ülése napirendjének elfogadásáról     108/2018. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szociális 


