
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 12-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Veresné Nagy 
Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol:Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán képviselők. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Mikola 
Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Farkas Istvánné, Balogh Károlyné meghívottak, Csótó Csaba 
érdeklődő, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető,1. napirendi pontnál Dr Kui Gábor, közbeszerzési 
szakjogász, Monokiné Székely Zsuzsanna, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,, 2. napirendi 
pontnál: Kiss Csaba, a TRV Zrt Üzemmérnökségének vezetője. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. 
A testületi ülés  határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, 
hogy első napirendi pontként javasolja megtárgyalni az alábbi napirendi pontot: 
 
Előterjesztés a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, valamint a 
közbeszerzési dokumentum újabb módosításáról 
A napirendeket a továbbiakban a meghívón szereplő sorrendben javasolta megtárgyalni. 
 
Kérte, akinek a napirendekkel 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 145/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 12-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjait, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, 
valamint a közbeszerzési dokumentum újabb módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a város közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás 
korszerűsítése tárgyban újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben. A Bírálóbizottság ülésén a kiegészítő tájékoztatás kérés kérdésére adandó választ 
megvitatta. Felkérte Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, a Bírálóbizottság elnökét, hogy a bizottsági 
ülésen született  javaslatot a jelenlévőkkel ismertesse. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: több kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett. Tisztázni kellett  a 
fogyasztói árindex adott évi változásainak rögzítését. A testület korábban fix ár mellett döntött 10 
éves futamidővel úgy, hogy a fogyasztói árindex változások évente külön tárgyalási alapot 
képeznek. Az egyik gazdasági szereplő kérdésben kérte, hogy a fogyasztói árindex változásai  a 
szolgáltatási szerződésbe is rögzítésre kerüljenek.. A bírálóbizottság úgy döntött, hogy három 
variációt terjeszt a Képviselő-testület elé. Az első szerint elfogadják a gazdasági szereplő kérését és  
évente  változhat a szolgáltatási díj, a fogyasztói árindex változásai szerint. A második variáció 
szerint a testület változatlanul hagyja az eredeti kiírást, a harmadik variáció alapján a gazdasági 
szereplő az első három évben érvényesítheti a fogyasztói árindex változásait, a fennmaradó években 
pedig külön tárgyalnak erről.  A bírálóbizottság a harmadik variációt találta a legcélszerűbbnek és 
legbiztonságosabbnak, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:számára a harmadik variáció tűnik a legcélszerűbbnek.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: nem látja át, hogy  miért előnyös az önkormányzatnak, hogy 
három évig érvényesítheti a fogyasztói árindex változásait, és utána pedig nem. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: három év viszonylag átlátható. A három éven túl változások – 
a sok bizonytalan tényező miatt – nem tervezhető. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a harmadikként ismertetett variációt tartja jónak, és úgy 
látja, hogy a korábbiakban megfogalmazott irányelveket kell szem előtt tartani a testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Dr Bencze Miklós: igen 
Bodor Tamás:  igen 
Pádár Lászlóné: igen 
Tóth Tiborné:  igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  146/2018. (IX.12.) Kt.számú határozata 
a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból 
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, valamint a közbeszerzési dokumentum 
újabb módosításáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 

1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú közbeszerzési eljárás 
előterjesztését megtárgyalta és a Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatás-kérésre 
adott választ,- miszerint a fogyasztói árindex és más ágazati hatások adott évi változását 3 
éven keresztül jogosult automatikusan a szolgáltatási árban érvényesíteni azt követően a 4-
10 években tárgyalásokat folytat a Megrendelő és a Kivitelező az árindex évenkénti 
változásának szolgáltatási díjban történő érvényesítéséről,- valamint a közbeszerzési 
dokumentáció módosítását jóváhagyja, továbbá az ajánlattételi határidőt 2018. szeptember 
17. (hétfő) napján 16.00 órára módosítja.  

2. Képviselő-testület felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szükséges teendőket végezze el.  

 
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./ Dr. Auner Tamás, ügyvéd, 5300 Karcag, Szövetkezeti u. 2/D. 
           
               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 
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2017. évi tevékenységéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kiss Csaba, a TRV Zrt Üzemmérnokségének 
vezetője: 
 
KISS CSABA főmérnök:a társaság tavalyi évi tevékenységét a beterjesztett beszámoló tartalmazza. 
Kiegészítésképpen elmondta, hogy az elmúlt évben a társaság egy nagyobb átalakításon ment 
keresztül. Tavaly új vezérigazgató került a TRV élére, aki a régi szervezeti felépítést nem látta 
megfelelőnek, és elkezdte a társaság átszervezését. Pozitív, hogy az önkormányzatok és társaság 
közötti partnerkapcsolat kedvező irányban változott az elmúlt időszakban.Minden településen 
vannak problémák, amelyet próbálnak a leghatékonyabban megoldani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az elmúlt hónapban tárgyalt a cég vezetőivel. Neki is az a 
véleménye, hogy  kapcsolatuk kezd jó irányba elmozdulni. A tárgyaláson jelzett két problémát, 
amelyet most is megismétel. Nagyon szeretné, ha rövid idő alatt tudnának megoldást találni.   Egyik 
probléma az, hogy - az önkormányzat tulajdonában lévő telephelyen – az ivóvízminőségjavító 
program megvalósítása során – nem történt meg a vezeték visszaállítása, amely nagyon nagy 
problémát jelentene egy esetleges tűz esetén. Kérte, továbbá, hogy kapjanak folyamatos 
tájékoztatást a vízminta eredményekről, mivel az önkormányzat kötelező feladata a lakosság 
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egészséges ivóvízzel történő ellátása. 
 
KISS CSABA főmérnök: az utóbbi kérésről ő is hallott, amellyel kapcsolatban már történtek 
lépések., de mindenképpen utána fog nézni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az anyagban szerepel, hogy 22 csőtörés volt a beszámolási 
időszakban, amely igen magas szám.  Ezek a számok is  jelzik az elavult ivóvízhálózat állapotát, és 
azt, hogy igazán megérett a cserére a teljes hálózat. Azzal tisztában vannak, hogy a csere horribilis 
összeg, ezért folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. Megnyugtató megoldást a teljes 
hálózatcsere jelentene. Úgy gondolja, hogy a beterjesztett beszámoló teljes képet ad  a jelenlegi 
helyzetről, amelyet elfogadásra javasol a testületnek. 
 
KISS CSABA főmérnök: aggasztó, hogy a Bocskai úton lévő kút nincs közvetlenül rákötve a 
vízműtelepre. Ez azt jelenti, hogy ha a jelenleg működő kút leáll, akkor kézi fertőtlenítéssel lesznek 
kénytelenek ráindítani  a Bocskai úton lévő kutat. Egyeztettek már arról, hogy a kutat oly 
mértékben kell rendben tartani, hogy ha bármikor indítani kell, akkor fertőtlenítés után az 
megtörténhessen, azért, hogy ne maradjon víz nélkül a település.Az induló szennyvízberuházással 
kapcsolatban tájékoztatásul elmondta, hogy a szennyvízágazat felügyelete a mezőtúri térségből a 
törökszentmiklósi térségbe került. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: valóban megoldást kell keresni a kút rendbentartására,  mert 
valós a veszély, hogy be kell indítani. A közelmúltban tárgyalt a a szennyvízberuházás 
kivitelezőjével. A  munkálatok minden bizonnyal elkezdődnek az ősz folyamán, a vízjogi eljárás   
lezárulta után.  Neki az volt a kérése, hogy Bánhalmán kezdjék a munkálatokat, de sajnos ez nem 
kivitelezhető, mivel a szennyvíztelep bővítése addig nem történk meg. A kintlévőség összege igen 
magas. A lakosság véleményét tolmácsolva elmondta, hogy nagyon soknak tartják a hathavi 
leolvasást, mivel ha valahol gond van, csak a leolvasáskor derül ki, és óriási összegű számlákat kell 
fizetniük. Csőtörés esetén, főleg idős, nyugdijasoknak jelent ez gondot, akiktől nem várható el, 
hogy leolvassa az órát. 
 
KISS CSABA főmérnök: valóban magas a kintlévőség összege, főleg a közületeknél. Az 
ügyfélszolgálat és kintlévőség kezelése  nem hozzájuk tartozik. A vízóraleolvasók száma 
lényegesen kevesebb, mint korábban volt. Úgy tudja, hogy októbertől a leolvasást vissza fogják 
kapni.  
 

TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy Bánhalmán a szennyvíztelep bővítése mikor 
kezdődik? 
 

KISS CSABA főmérnök:nem lesz külön telep Bánhalmán, hanem a kenderesi lesz bővítve, ahová 
távvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a tisztítótelepre. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  147/2018.(IX. 12. .) Kt. számú határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2017. évi beszámolójáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2017. évi beszámolóját, 
 melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 



 
- 5 - 

 
 Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 
                           5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      
                           é r t e s ü l. 
 

3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II. 14.) rendelet módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában 
javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2018.(IX.13.) rendelete 
 

a  2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2018. szeptember 12. 
 
 
(: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 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában 
javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi  Önkormányzat  148 /2018. (IX. 12.) Kt. számú határozata    
a 2/2018.  (II. 14.)  számú költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak 
szerint elfogadja: ( 1., 2. számú melléklet) 
 
Bevételek 

Önkormányzatok működési támogatása:    197 829 344,-Ft              53% 

Felhalmozási célú támogatások:        1 431 175 570,-Ft  100% 

Közhatalmi bevételek:   38 848 053,-Ft  41%   

Működési bevételek:               74 691 177,-Ft  35% 

Felhalmozási bevételek:        188 615,-Ft  63% 

Bevételek összesen:            1 724 732 759,-Ft  92% 

Kiadások  

 

Személyi juttatások:             161 240 127,-Ft  45% 

Munkaadókat terhelőjárulék:              28 735 355,-Ft  48% 

Dologi kiadások:               83 733 990,-Ft  43% 

Ellátottak pénzbeli juttatása:     9 128 503,-Ft  30% 

Egyéb működési célú kiadás:   10 407 297,-Ft  54% 

Beruházások:                           13 493 746,-Ft  3% 

Felújítások:     57 179 338,-Ft  6% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások:       200 000,-Ft  33% 

Kiadások összesen:             364 118 356,-Ft  18% 

 

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. (2. számú melléklet)  A Magyar Államkincstár 
felé visszafizetési kötelezettség nincs. 

Erről: 
          1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr, Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helybe 
 
5.n a p i r e n d i  p o n t  me g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a  „Megbízási szerződés keretében a  „Közép- és Kelet –Magyarországi 
szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00003) 
megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” tárgyában 
megbízási szerződés aláírására történő felhatalmazásról 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 149/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
„Megbízási szerződés keretében a  „Közép- és Kelet –Magyarországi szennyvízelvezetési és –
kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00003) megvalósításával 
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” tárgyában. megbízási szerződés 
aláírására történő felhatalmazásról 

 
1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Megbízási szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  

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

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

6.n a p i r e n d i  p o n t  me g tá r g y a l á s a 
Előterjesztés a 2019. évi Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírására és elbírálásának szempontjaira 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat évek óta csatlakozik az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, ezzel támogatva a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő, vagy már a felsőoktatási intézményben tanuló helybeli fiatalokat. A 
Képviselő-testület minden évben kiírja az ösztöndíj-rendszerek pályázatát, valamint személyenként 
dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. 
Javasolta, hogy 2019-ben is csatlakozzon az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a 2019. évi keretösszegről is, a 
jövő évi tervezés miatt. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő:az elmúlt években kevesebb jelentkező volt, mint korábban. 
Amikor beérkeznek a pályázatok, akkor is dönthetnek az összegről. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ bizottsági tag: a tavalyi évben sokan lemaradtak a pályázatról, mert 
interneten kellett beadni. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:a főiskolára is elektronikusan kell jelentkezni, ezért a mai világban minden 
főiskolástól elvárható, hogy egy ösztöndíjpályázatra betudjon jelentkezni.. Valószínű, hogy a 
határidőkkel nem voltak sokan tisztába. Minden évben megjelenik a város honlapján és a helyi 
újságban is a felhívás. A gólyatáborokban, az oktatási intézményekben is tájékoztatják a fiatalokat 
az ilyen lehetőségekről. Úgy látja, hogy ennél többet már nem tud az önkormányzat tenni. 2018. 
november 6-ig lehet a pályázatokat elektronikusan benyújtani, majd papíralapon az 
önkormányzathoz behozni. 



 
- 8 - 

 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 150/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról és a kiírásáról 

 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött 

arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 
évi pályázati fordulójához.  

 A határozat mellékleteiben rögzítettek szerint dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi kiírásáról (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet,). 

 A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 A Képviselő-testület a 2019. évi keretösszeget 400 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
E r r ő l  é r t e s ü l n e k: 
1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben. 
2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben. 
3.Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
 
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.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt írásban jelezte, hogy a 
szennyvíztelepen üzemelő FLYGT gyártmányú, CP 3085.182 HT 252 típusú, 2,4 kW teljesítményű, 
0410920 gyári számú szivattyú felújítása szükségessé vált. Ebből a szennyvízszivattyúból további 
tartalékkal nem rendelkeznek, ezért a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 30. 
§-a alapján intézkedtek a szivattyú mielőbbi felújításáról, amelyhez kéri a Képviselő-testület 
hozzájárulását. A felújítás teljes összege 924.766 Ft + ÁFA.  Javasolta, hogy a fenti összeg a bérleti 
díj terhére történjen elszámolásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 151/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
Kenderes szennyvíztelepen üzemelő FLYGT gyártmányú szivattyú felújításról 
  
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
          a Kenderes szennyíztelepen üzemelő, FLYGT gyártmányú, CP 3085, 
          182 HT 252 típusú, 2,4 kW teljesítményű, 0410920 gyári számú 
          szivattyú felújítását. 
          A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felújítás költsége, 924.766 Ft + ÁFA 
          összegben a 2018. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. 
          A felújítással kapcsolatos ügyinrtézéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
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          Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben, 
                    2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                    3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                    4./ Irattár 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
Előterjesztés Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani 
Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott rendkívüli 
önkormányzati támogatására vonakozó igény benyújtására. A pályázat benyújtását támogatja, és 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  152 /2018.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény III.10. pontja 
            alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalékából 
 finanszírozott települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
            támogatására. 
 
            Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
c.) 
 
Előterjesztés a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
vagyonhasználatáról szóló beszámolóról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a beterjesztett beszámoló elég szűkszavú, amelyből a 
képviselő-testület nem igazán kap átfogó képet arról, hogy a tulajdonában milyen változások 
következtek be. Kérte, hogy a jövőben  részletesebb és átfogóbb beszámolót  készítsen az 
intézmény.Javasolta, hogy a beterjesztett formában fogadja el a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Kenderes Városi Önkormánzyat  153/2018.(IX. 12..) Kt. számú határozata 
a  Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vagyonhasználatáról 
szóló beszámolóról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Kenderesi  
     Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vagyonhasználatáról szóló 
      beszámolót, amelyet a beterjesztett formában elfogadott. 
 
      Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                 3./Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola   
                     és Kollégium intézményvezetője, Kenderes, Szent István út 27. 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű bejelentése, kérdése van, tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: szeptember 22-én kerül megrendezésre a középiskola 
szervezésében a  regionális szántóverseny, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját a testület. 
 
Mivel más napirend nem volt, a nyílt ülést 14 óra 40 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. szeptember 12-én14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:                 Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 12-i ülése napirendjének elfogadásáról    145/2018. 
 
1./A „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával,  
    az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes  
    város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
    a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, 
    valamint a közbeszerzési dokumentum újabb módosításáról                  146/2018. 
 
2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2017. évi beszámolójáról 147/2018. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(IX.13.) 
     rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet  
     módosításáról 
 
4./ A 2/2018.(II.14.) számú költségvetési rendelet első félévi 
     teljesítéséről        148/2018. 
 
5./ „Megbízási szerződés keretében a  „Közép- és Kelet –Magyarországi 
     szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)”  
     projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00003) megvalósításával  
    kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása”  
    tárgyában. megbízási szerződés aláírására történő felhatalmazásról        149/2018. 
 
6./ A 2019. évi Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról és a kiírásról   150/2018. 
 
7./ Egyebek 
 
a.) Kenderes, szennyvíztelepen üzemelő FLYGT gyártmányú 
     szivattyú felújításról        151/2018. 
 
b.) Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából 
     finanszírozott rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény 
     benyújtásáról                                                                                            152/2018. 
 
c.)A Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
    Szakközépiskola és Kollégium vagyonhasználatáról szóló  
    beszámolóról                                                                                             153/2018. 
 


