
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 9-én 8 órakor 
tartott – rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós képviselők. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva aljegyző, 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, 2 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
A testületi ülést telefonon hívta össze a napirendi pontok sürgőssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./Előterjesztés „„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”című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás 
eredményességéről 
 
2./Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében a kötelező 
nyilvánosság feladatait ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
3./Előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében a felelős, akkreditált 
közbeszerzői feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
4./Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása”című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 
5./Előterjesztés Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
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6./Előterjesztés„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”című pályázat keretében 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
7./ Egyebek 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 127/2018. (VIII. 9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 9-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Pádár Lászlóné polgármester napirendekre 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 „„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”című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének 
kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
   
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint döntött az előterjesztésről: 
Ács Andrea Éva:          igen 
Bodor Tamás:              igen 
Pádár Lászlóné:           igen 
Tóth Tiborné:              igen 
Veresné Nagy Margit: igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 128/2018.(VIII.9.) Kt. számú határozata 
„„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”című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás 
eredményességéről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadja, ez alapján a fenti elnevezésű 
közbeszerzési eljárást eredményesnek ítéli. 
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2./  
 Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
 kiválasztásának indokai:  
 

Ajánlattevő neve: Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe és adószáma: 1112 Budapest, Csárda u. 1., 22942449-2-43 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 143.067.147.- nettó HUF 
 
Ajánlatkérő a Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlattevőt nevezi meg az eljárás 
nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy: 

 az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, 

 az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, 

 az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a 
rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő,  
ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön 
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
 

3./ A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja a Bazaltech Kft-t (1112 
Budapest, Csárda u. 1.) 
 
4./ A Képviselő-testület elfogadja a 44/2015. (XI.02.) MVM rendelet 14. számú melléklete szerint 
elkészített „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumot.  
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződést megkötésére.  
 
Erről értesül: 
 
1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház III/1. 
5./ Bazaltech Kft. 1112 Budapest, Csárda u. 1. 
 
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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében 
a kötelező nyilvánosság feladatait ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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 Kenderes Városi Önkormányzat  129/2018. (VIII.9.) Kt. számú határozata 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság feladatait 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság feladatait ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 275.000 Ft.+ 74.250 Ft 
ÁFA (27%) = Bruttó 349.250 Ft ) tevő JNSZM Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ JNSZM Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5001 Szolnok, 
               Kossuth Lajos út 2. 
           4./ Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3300 Eger, 
                Kossuth Lajos u. 9. „A” épület földszint 
           5./ Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József A. út 83 

 
              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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében 
a felelős, akkreditált közbeszerzői feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  130/2018. (VIII.9.) Kt.számú határozata 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi 
Önkormányzat a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 
470.000 Ft+ 126.900 Ft ÁFA= Bruttó 596.900 Ft) tevő Bakos László ev-t (5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 103.) választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné 
polgármestert. 

 
 



 5 - 
 

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

                      3./ Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
                      4./ Debköz Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
                      5./ Kár-Mentor Bt. 5000 Szolnok, Arany J. u. 20. 

 
              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 külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása”című pályázat keretében a 
műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  131/2018. (VIII.9.) Kt. számú határozata 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása”című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó nyertes 
ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti tárgyú 
feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (nettó 680.000 Ft.+ 183.600 Ft ÁFA 
(27%) = Bruttó 863.600 Ft) tevő Hubai Sándor ev-t (5310 Kisújszállás, Béla király u. 38.) 
választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Hubai Sándor ev. 5310 Kisújszállás, Béla király u. 38. 
          4./ Invesztációs 2000 Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g. 
          5./ Marosi Csaba ev. 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4. 
              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 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozászólás nem volt. 
 
 
 



 6 - 
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 132 /2018. (VIII.9.) Kt. számú határozata 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
„Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat 
ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében projektmendzsmenti feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 780.000 Ft. + 210.600 
Ft ÁFA (27%) = Bruttó 990.600 Ft) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés 
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               5000    Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
          4./ Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 
          5./ Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3300 Eger, 
               Kossuth L. u. 9. „A” épület földszint 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
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 
Előterjesztés„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a 
„Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”című pályázat 
keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 

 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozászólás nem volt. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat  133./2018. (VIII.9.) Kt.  számú határozata 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 
kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház energetikai célú felújítása”című pályázat keretében projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
 

A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében projektmendzsmenti feladatokat ellátó 
nyertes ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat a fenti 
tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot (Nettó 860.000 Ft. + 232.200 
Ft ÁFA (27%) = Bruttó 1.092.200 Ft.) tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) választja ki. A szerződés 
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
          4./ Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 5000 Szolnok, József Attila út 83. 
          5./ Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3300 Eger,  
               Kossuth L.    u. 9. „A” épület földszint 
 
              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 
 
Egyebek 
a.) 
Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a Kenderes, 1320 hrsz.-ú, 
Kenderes, Bacsó Béla út 14. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Ferenczi Gábor és Ferenczi Gáborné Kenderes, Bacsó Béla út 
7. szám alatti lakosok írásban fordultak a Képviselő-testülethez, amelyben kérték a tulajdonukat 
képező, 1320 hrsz.-ú, Kenderes, Bacsó Béla út 7. szám alatti ingatlanra Kenderes Városi 
Önkormányzat javára, 2000-ben bejegyzett, vissza nem téritendő támogatás 5 éves időtartamra 
szóló elidegendítési tilalom törlését. 
Kérte, döntsenek a kérelemről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Városi Önkormányzat 134/2018.(VIII.9.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a Kenderes , 1320 hrsz.-ú, 
Kenderes, Bacsó Béla út 7. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
 hogy a Kenderes, 1320 hrsz-ú Kenderes, Bacsó Béla út 7. szám alatti 
 beltrületi ingatlanra vonatkozóan Kenderes Városi Önkormányzat javára 
 bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 
 
 Erről: 1./ Ferenczi Gábor és felesége, 5331. Kenderes, Felsőszőlő út 9. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Irattár  
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat a 146/2017.(IX. 25.) Kt. számú határozat 
alapján szerződést kötött a Digi Kft-vel mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználatot biztosító 
30-40 méter magas antennatartó torony telepítéséhez Bánhalma településen. A tervezési eljárás 
során megállapításra került, hogy az 1872 hrsz.-ú területre tervezett telepítést a szomszédos 
közterületen ( 1871 hrszú, 1811 m2)lenne célszerű elvégezni. 
A fentiek miatt a szolgáltató kéri az önkormányzatot, hogy a tulajdonát képező 1871 hrsz.-ú, 1811 
m2 kivett közterület bérbeadására módosítsa az érvényben lévő bérleti szerződés 2, 2.1 és 2.2 
pontját. A szerződés többi része változatlan marad. Javasolta az önkormányzat és a DIGI Kft közötti 
szerződés módosítását az előzőekben ismertetettek szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 135/2018.(VIII.9.) K t. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, 1871 hrsz-ú, 1811 m2 kivett közterület, mobil 
adathasználatot biztosító antennatartó torony építés céljára történő igénybevételhez a felek közötti 
érvényes bérleti szerződés módosításáról. 

  

 Kenderes Város Önkormányzatának  Képviselő-  testülete a tulajdonát képező 1871 hrsz- ú, 
 1811 m2 kivett közterület szükséges részét bérbe adja a szerződésben szereplő 1872 hrsz- ú 
            terület helyett,  a DIGI  Kft. 1134 Budapest Váci út 35. székhelyű  vállalkozás részére, 
            mobil adathasználatot biztosító antennatartó torony építés céljára történő igénybevételhez.  
            Az érvényben lévő bérleti szerződés 2.;2.1.; és 2.2 pontja módosul, a szerződés többi pontja  
            változatlan marad. A telepítéssel kapcsolatos  engedélyezési eljáráshoz a  tulajdonosi 
            hozzájárulását megadja.  
            A szereződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert 
 
           Erről értesül:   1./ DIGI  Kft. 1134 Budapest Váci út 35    
                                   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály, Helyben 
                  3./Irattár 
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c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Szilágyi Gyula Kenderes, Hunyadi út 8. szám alatti lakos azzal 
a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kenderes, Magyar út 18. szám alatti, 474 hrsz.-ú, 
4321m2 területű ingatlant részére értesíteni szíveskedjenek. Kutyatartással és versenyeztetéssel 
foglalkozik, amelyben nagyon szép eredményeket ért már el. A versenyre való felkészüléshez 
szüksége lenne egy zárt futópályára, amelyet ezen az ingatlanon ki tud alakítani.Az önkormányzat 
ehhez az ingatlanhoz ajándékozás címén jutott.Sem a közelebbi, sem a távlati elképzelésekben nem 
szerepel ennek az ingatlannak a hasznosítása, így javasolja az értékesítést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  136/2018.(VIII. 9.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező, 474 hrsz.-ú, Kenderes, Magyar út 18. szám 
alatti ingatlan értékesítéséről 
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
           a tulajdonát képező, Kenderes, Magyar út 18. szám alatti, 474 hrsz.-ú 
           ingatlant értékesíti Szilágyi Gyula Kenderes, Hunyadi út 8. szám 
           alatti lakos részére. 
           Az ingatlan vételárát 360.000,- azaz Háromszázhatvanezer Ft-ban  
           határozza meg, amelyet három havi egyenlő részletben kell megfizetni, 
           legkésőbb 2018. december 3-ig. 
           Az első havi részletet az adásvételi-szerződés aláírásával egy időben 
           kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába megfizetni. 
           A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi 
           eljárás lebonyolításával. 
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Szilágyi Gyula, 5331. Kenderes, Hunyadi út 8. 
 
                           é r t e s ü l n ek. 
                     
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a belügyminiszter pályázatot hirdetett a települési 
önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A 
pályázat önerejét, valamint a szállítási költséget az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 
tudják biztosítani.  A korábbi évekhez hasonlóan – javasolta a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 137 /2017.(VIII. 9.) Kt. számú határozata 
a települési önkormányzatok  szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázat beadásáról, a 
szükséges  önerő biztosításáról 
 
 
         Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy beadja pályázatát  
        500 m3  keménylombos szociális tűzifa beszerzésére. A pályázat önerejét 635.000,-Ft 
         és szállítási költségét 971.550,-Ft összesen bruttó 1.606.550,-Ft erejéig a 2018. évi  
         költségvetés terhére biztosítja. 
        A tűzifa térítésmentesen kerül kiosztásra, a helyi rendelet alapján az e célra  
        rendszeresített nyomtatványon beadott igények elbírálása után. A kiosztásra 2019. február  
        15.-ig kerül sor.. 
 
         Erről 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Igazgatási csoport Helyben 

       3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
            é r t e s ü l n e k . – 
 
e.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a jelenlévőkkel, hogy 2018. augusztus 10-én megnyílik a pályázati 
lehetőség az MLSZ Országos Pályaépítési Program következő ütemére.Az MLSZ országos 
Pályaépítési Programjának keretén belül az önkormányzatnak lehetősége nyílik pályaépítésre 
pályázni. A beruházás teljes bruttó költségéből 30 % önrészt kell biztosítania a önkormányzatnak, 
valamint 70 % nettó TAO forrásra kell közvetítenie az MLSZ felé olyan céget, aki a pályaépítéshez 
fel tudja ajánlani társasági adóját. Az MLSZ vállalja a teljes beruházás lebonyolítását, valamint a 
TAO forrással történő elszámolást. Különböző pályatípusokra van lehetőség pályázni, többek között  
műfüves, élőfüves, grund pályákra. Célszerűnek látná megvizsgálni a pálya Bánhalmán történő 
megépítésének lehetőségét, abban az esetben, ha a szükséges önerőt vállalkozók, vagy cégek 
biztosítani tudnák, mivel az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges pénzösszeggel. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: az Országyűlés elfogadta a 2019. évi költségvetést. Az önkormányzatoknak a 
jövő évben sem jut több támogatás az idei évinél. Az önkormányzat  2019. évi költségvetésének 
tervezésekor figyelembe kell venni a Központi Konyha felújításnál jelentkező, több, mint 10 millió 
Ft-os, valamint a többi, most folyó beruházás – jelenleg még nem ismert – többletköltségének 
biztosítását is. Úgy gondolja, hogy sem a 2018-as, sem a 2019-es évi költségvetésben  nem tudnak 
biztosítani anyagi forrást ilyen nagyságrendű beruházások finanszírozására. 
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Mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 8 óra 25 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. augusztus 9-én 8 órakor 
tartott – rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:        Szám: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  
augusztus 9-i ülése napirendjének elfogadásáról    127/2018. 
 
1./„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” 
    című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének  
   kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről                                       128/2018. 
 
2./„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
     kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
    erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  
    kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása”  
    című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság 
    feladatait ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.                              129/2018. 
 
3./„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak  
    kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
   erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  
   kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című  
   pályázat keretében a felelős, akkreditált közbeszerzői  
   feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                            130/2018. 
 
4./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
   kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
   erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  
   kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása”című  
   pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatokat ellátó  
   nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                          131/2018. 
 
5./„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
    kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
   erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16   
   kódszámú, „Hosszúháti út útburkolatának felújítása” című  
   pályázat keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó 
   nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                                         132/2018. 
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Napirend:        Szám: 
 
6./„Településképet meghatározó épületek külső  
  rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,  
 fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16  
 kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú  
 Támogatói okirat szerint, a „Kenderesi Móricz Zsigmond  
 Művelődési Ház energetikai célú felújítása”című pályázat  
 keretében projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes 
 ajánlattevő kiválasztásáról       133/2018. 
 
7.) 
 
a.)Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez  
    a Kenderes , 1320 hrsz.-ú, Kenderes, Bacsó Béla út 7. 
  szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan                                          134/2017. 
 
b.)Az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, 
   1871 hrsz-ú, 1811 m2 kivett közterület, mobil adathasználatot  
   biztosító antennatartó torony építés céljára történő igénybevételhez  
   a felek közötti érvényes bérleti szerződés módosításáról                        135/2018. 
 
c.)Az önkormányzat tulajdonát képező, 474 hrsz.-ú, 
    Kenderes, Magyar út 18. szám alatti ingatlan értékesítéséről                 136/2018. 
 
d.)A települési önkormányzatok  szociális tüzelőanyag 
    beszerzésére kiírt pályázat beadásáról, a szükséges  önerő  
    biztosításáról                                                                                           137/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


