
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-án 14 óra 30 
perckor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyalóterme 
 
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:Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Csehné Köteles Rozália 
belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Gyulai-Farkas Edina, a Liliom 
Óvoda tagintézmény vezetője, Farkas Istvánné, Balogh Károlyné bizottsági tagok, Duzs Sándorné, 
Bánfi Frigyesné érdeklődők, 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 azzal a módosítással, hogy először az 5. majd a 4. napirendet 
tárgyalja a testület. 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:sajnálattal tapasztalta, hogy képviselői indítványa nem szerepel a 
meghívón annak ellenére, hogy azt kérte, hogy rendes ülésen  tárgyalják beadványát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: sajnálattal tapasztalta, hogy a hiánypótlásnak Baktai Kálmán 
nem tett eleget, miszerint kérte, hogy név szerint nevezze meg azokat, akikre a levelében 
általánosságban utalt. 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő:az a véleménye, hogy feltételezéseken alapuló indítvány 
kivizsgálása nem a Képviselő-testület feladata. Korábbi ülésen is elmondta, konkrét feljelentés 
alapján a rendőrség folytat vizsgálatot, nem a testület. Az elhangzott jelzőket kikéri magának A 
maga részéről semmilyen nódon nem szeretné, ha a testület tárgyalná ezt a beadványt, nem szeretne 
egy nyomozásba belefogni, az más szervnek a feladata. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:arra milyen jelzőt lehetne használni, hogy négy éven keresztül a 
szociális tűzifa nem került kiszállításra annak ellenére, hogy az  törvénysértés. Ki a felelős? Erről 
nem kell szót ejteni? Több száz ember látta ennek a kárát,  a felelőtlenségnek, a hanyagságnak, a 
mulasztásnak. Erről ne beszéljünk, söpörjük a szőnyeg alá? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:megkérdezte képviselő-társait, hogy ki az aki támogatja 
javaslatát abban, hogy nem tárgyalja a testület  Baktai Kálmán indítványát.  
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A Képviselő-testület 6 támogató és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy  Baktai Kálmán napirendre 
tett indítványát nem tárgyalja, és hasonló szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  190/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-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 a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármester Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:az előterjesztés utolsó oldalán a „2017. évi költségvetés” kifejezést  „2018 évi 
költségvetés”-re  kéri módosítani. Az önkormányzat 2018. évi költségvetését  főleg a 
közmunkaprogramok és támogatások miatt kellett módosítani. Az új módosított költségvetési 
főösszeg 2.991.889.807 Ft, mind a bevételi mind a kiadási oldalon.A felhalmozási költségvetési 
előirányzatok összege 1.429.927.583 Ft, a finanszírozási kiadás összege 893.079.278 Ft, a 
működési költségvetési előirányzatok összege pedig 668.882.946 Ft. 
Személyi jellegű kiadások összege:360.865.265 Ft, melynek munkaadói járulékai. 60.958.869 Ft.A 
dologi jellegű kiadások összege: 203.696.222 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege. 
29.946.840 Ft, egyéb működési célú kiadások összege pedig 13.415.750 Ft. 
Bevételi oldalon a működési bevételek összege: 656.915.678 Ft, felhalmozási költségvetési 
előirányzat 1.239.388.191 Ft, a finanszírozási bevételek összege. 1.095.585.938 Ft. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának elnöke:a bizottság 
összevont ülésen tárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
12/2018.(XI.29 .) önkormányzati rendelete  

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.14.) rendelet módosításáról  
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kenderes, 2018. november 28. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                                                                                   jegyző  
 

 
 

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 2018. évi költségvetésének 3. negyedéves 
végrehajtásáról 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:a beterjesztett  előterjesztés tartalmazza a 2018.  3. negyedévet érintő 
teljesítéseket bevétel és kiadás nemenként.A bevételek teljesítése 100 %, míg a kiadások teljesítése 
34 %,. 
Az önkormányzat jelenleg folyószámlahitelből gazdálkodik.A folyószámlahitelt december 28-án ki 
kell egyenlíteni, ami azt jelenti, hogy decemberben a testületnek várhatóan dönteni kell az ehhez 
szükséges intézkedések megtételéről. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának elnöke:a bizottság 
összevont ülésen tárgyalta az előterjesztést,, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
testületnek. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: ebben az évben a beruházások és felújítások eu-s, 
és uniós pályázatok ellenőrzését végzi.Az adminisztratív munkák, - többek között-  a közbeszerzés 
kiírása, a bizottságok, tervezők, kivitelezők kiválasztása hosszú időt vesz kigénybe.Bízik benne, 
hogy az önkormányzat minden beruházást időbe be tud majd fejezni, mivel azt lehet látni, hogy 
minden területen kevés a kivitelező. 
A költségvetést nagyon takarékosnak és szigorúnak tartja, nagy odafigyeléssel gazdálkodik az 
önkormányzat.  
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:sajnálatos módon ez évben sem sikerült végrehajtani betervezett 
programunkat. A Szent István úton lévő  járda református templom felőli oldalának felújítása 
napirendi ponton volt ebben az évben is, ennek ellenére nem készült el. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:van egy nyertes pályázatunk a Rákóczi út, valamint a Szent 
István út járdáinak felújítására, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a jövő évben fog 
megvalósulni a feújítás. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  191 /2018. (XI. 28. Kt. számú határozata  
 a 2/2018.  (XI.28.)  számú költségvetési rendelet 3. negyedévi teljesítéséről 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete    döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak 
szerint elfogadja: ( 1., 2. számú melléklet) 
 
Bevételek 

 

Önkormányzatok működési támogatása:    264 923 904,-Ft              76% 

Felhalmozási célú támogatások:        1 445 450 290,-Ft  118% 

Közhatalmi bevételek:   81 532 950,-Ft  87%   

Működési bevételek:             108 903 970,-Ft  51% 

Felhalmozási bevételek:        268 615,-Ft  90% 

Bevételek összesen:           1 912 709 709,-Ft           101% 

 

Kiadások  

 

Személyi juttatások:             246 534 547,-Ft  68% 

Munkaadókat terhelőjárulék:              42 803 844,-Ft  70% 

Dologi kiadások:             203 696 222,-Ft  60% 

Ellátottak pénzbeli juttatása:   15 892 283,-Ft  53% 

Egyéb működési célú kiadás:   10 827 297,-Ft  81% 

Beruházások:                80 765 817,-Ft  20% 

Felújítások:              184 330 813,-Ft  18% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások:       600 000,-Ft  100 % 

Kiadások összesen:             704 043 879,-Ft   34% 

 

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, Helyben 
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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 „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre 
felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Baktai Kálmán képviselő. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: kérdezte, hogy van -e lehetőség nyílt pályázat kiírására? 
 
KONCZ ÉVA aljegyző:ez egy uniós pályázat, amelynek kötött határideje van, a támogatási 
szerződés szerint 2019. december 31-re be kell fejezni a beruházást. Leghamarabb decemberben 
indulhat az eljárás. Amennyiben nyílt eljárást írnak ki, az meghosszabbítja a határidőt. Számolni 
kell a jogorvoslatokkal is. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:az elhangzottak ellenére is javasolja, hogy nyílt pályázat legyen 
kiírva,  abból a megfontolásból, hogy a meghívásos eljárásban 5 ajánlattevő szerepel, nyílt pályázat 
esetén meg lehet akár 50 is.Meggyőződése, hogy 50 vagy 100 vállalkozó közül könnyebb 
kiválasztania a legmegfelelőbbet. Az Állami Számvevőszék minden évben beszámolót kér az 
önkormányzatoktól, ezáltal  korrupciós kockázatfelmérést végez.Ha 3-nál több alkalommal nyert 
egy adott vállalkozó, azt már górcső alá veszik.A mi esetünkben van olyan vállalkozó, aki 22 
alkalomból 22 pályázatot elnyert.Ebből neki az következik, hogy nem-e bölcsebb lenne az az 
eljárás, hogy több vállalkozóból tudnának válogatni. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:ha egy eljárás nyílt, az semmivel sem kevesebb 
kockázatot jelent, mint a meghívásos eljárás. Az Állami Számvevőszék korrupcióellenes vizsgálata 
nem a vállalkozók felé irányul, hanem a közbeszerzési bíráló bizottság tagjai felé. Az integritás 
kockázat azt jelenti, hogy a hivatal vezetője az egyes feladatelosztásban dolgozó köztisztviselőket 
minősíti, hogy mennyire vannak kitéve korrupciós kockázatoknak, ezáltal a dolgozók 
megbízhatóságát, illetve  korrupcióellenes hozzáállását vizsgálják. A TOP-os pályázatok esetében 
az önkormányzat minden pályázattal kapcsolatos tevékenységet a  képviselő-testület által 
jóváhagyott eljárásban végezte,  és választotta ki az ajánlattevőt. A TOP-os pályázatok sajátossága, 
hogy a pályázatok előkészítését, illetve a lebonyolítás egy részét önkormányzati, vagy megyei 
önkormányzati alapítású társaság végezheti, nem lehet külső cégeket megbízni ezzel a feladattal. Az 
önkormányzati alapítású cégek bevonása az önkormányzatok számára megnyugtató.A 
közbeszerzési eljárásoknál minél magasabb szintű eljárásról van szó, annál  hossszabb a határidő. A 
közzététel igen magas díját az önkormányzatnak kell fizetnie. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: továbbra is azt mondja, hogy 22 pályázatból 22-et nyert egy 
ajánlattevő. Ha csak velük lehetett szerződést kötni, akkor  miért kellett meghívást kiirni? 
 

CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:csak önkormányzati alapítású társasággal köthettek 
szerződést, és a megyében nincs másik ilyen piaci szereplő. Az árajánlatokat azért kérik, hogy a 
piaci ár igazolása biztosított legyen Azt, hogy kitől kérnek ajánlatokat, a Képviselő-testület dönti el. 
Nem azt jelenti, hogy csak azzal az eggyel lehetett szerződést kötni, de nem jön ide  ajátnlattevő 
más megyéből, vagy az ország másik végéből.   
 

DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a beterjesztett előterjesztés és a képviselő úr által elmondottak 
között nincs összefüggés.Az elhangzottakkal kapcsolatban az a véleménye, hogy hosszabbítja az 
eljárást, ha minél több ajánlatot kérnek. Az integritási kockázatfelmérést minden évben  elvégzik, és 
eleget tesznek a kötelezettségnek. 
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KONCZ ÉVA aljegyző:a most beterjesztett előterjesztés első lépése a közbeszerzési eljárásnak. 
Ilyenkor kerül felállításra a bírálóbizottság, előzetesen kijelölik az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevőket. Baktai Kálmán delegált tagja a bírálóbizottságnak, ahol észrevételeire, javaslataira a 
jelenlévő szakemberektől minden esetben szakszerű választ fog kapni. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő:  miért kell öt főt szerepeltetni a pályázatnál, hogyha nincs 
versenyhelyzet. A többi csak „kamura” adja be a pályázati anyagot?  Elsőre tudjuk, hogy ki az az 
ajánlattevő, aki nyerni fog? 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: szavazásra tette Baktai Kálmán javaslatát, hogy nyílt pályázat 
kiírására kerüljön sor. 
 

A Képviselő-testület 1 támogató szavazatával és 6 ellenvélemény mellett a módosító javaslatot 
elutasította. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő  
támogató szavazatával, egy ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat   192/2018. (XI.28.) számú határozata 
a „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” című pályázat keretében a közbeszerzési 
bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelöléséről 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg:A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében 
megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. 
Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost, Barta Jenő műszaki ellenőrt, 
Dr. Kui Gábor közbeszerzési szakjogászt, Monokiné Székely Zsuzsanna felelős akkreditált 
közbeszerzési tanácsadót. A bírálóbizottságba tanácskozási joggal delegálja Baktai Kálmán 
települési képviselőt. 

Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg 
és a következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési 
eljárásban történő meghívásra.   

1. Lisznyai Építőipari Kft. 
5420 Túrkeve, Szabadság út 7. 
Email: lisznyaikft@gmail.com 
 
2. Lad-Ép Kft. 
5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14. 
Email: postmaster@ladet.t-online.hu 
 
3. Manzard-Construct Kft. 
5400 Mezőtúr, hrsz.:13156 
Email: manzard.construct@gmail.com 
 
4. Pepezol Bau Kft. 
2209 Péteri, Haleszikert köz 1215. 
Email: pepezolbau@gmail.com 
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5. Kunhegyesi Építők Kft 
5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 
Email:kunhegyesiepitok@gmail.com 

 

Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben           
          5./ Baktai Kálmán települési képviselő, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:ismét jelezte, hogy  a beterjesztett előterjesztés és a képviselő 
úr által elmondottak között nincs összefüggés, és az eljárás jelenlegi szakaszában nem kell dönteni 
arról, hogy az eljárás nyílt, vagy meghívásos legyen. 
 
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 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálata 
 
Szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva aljegyző. 
 
KONCZ ÉVA  aljegyző:összevont bizottsági ülésen tárgyalták a koncepciót, ahol tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy minden 2 ezer fő feletti településen kötelező szolgáltatástervezési koncepció 
elfogadása, amely a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódik. A  Kenderesi Gondozási 
Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott intézményvezetője javasolta, hogy 
kiegészítő alapszolgáltatásként falugondnoki alapszolgáltatást hozzon létre az önkormányzat.A 
koncepcióban is szerepel fejlesztési feladatként  falu-és tanyagondnoki szolgálat kialakítása 
szükség/igény szerint (kérdőíves felmérés, igény, szükséglet felmérés szerint) 
 
H o z z z á s z ó l á s 
 
BODOR TAMÁS elnök:a Szociális és Kulturális Bizottság tárgyalta a koncepciót. A bizottság 
véleménye szerint meg kell vizsgálni a  falugondnoki szolgáltatás bevezetésének lehetőségét. A 
bizottság a koncepció elfogadását javasolja. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 193/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának  jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Szolgáltatástervezési 
            Koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 
 A Képviselő-testület felkéri a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és  
            Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét,  hogy vizsgálja meg a falugondnoki 
            szolgáltatás bevezetésének lehetőségét, mérje fel az igényeket, és jelölje meg  
            a hozzá rendelt  költségvetési forrásokat. 
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            Felelős: Moldvai Ilona intézményvezető  
            Határidő:2019. szeptember 30. 
 
             Erről: 1./ Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és 
                            Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Helyben 
                       2./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

           3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben            
                       4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
 
                             é r t e s ü l n e k. 
 
5.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-
2023) elfogadásáról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök:a a beterjesztett anyag alapos, részletes, mindenre kiterjedő , 
amely elkészítéséhez gratulál a készítőknek, elsősorban aljegyző asszonynak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:valóban egy jól kidolgozott, alapos anyagot kaptak.Sajnálattal 
tapasztalta, hogy a lakossági fórumon kevesen vettek részt, és nyílvánítottak véleményt. Elismerését 
fejezte ki a készítőknek,,megköszönte aljegyző asszony nagyon részletes, minden területre kiterjedő 
munkáját.,Bízik benne, hogy az önkormányzat közreműködésével a források megteremtésével 
sikerül eredményes munkát végezniük a lakosság érdekében. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 194/2018. (XI.28.) Kt. számú határozata  
Kenderes Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) elfogadásáról 

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

1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal – a Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023).  
 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
nyilvánosságra hozatala érdekében szükséges intézkedést tegye meg a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével. 
 
3./ Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő partnereket. 
 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben            
          3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
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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 
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatokról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás bizottsági elnök. 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök:összevont bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet.Tekintettel 
arra, hogy a forráskeretről a testület korábban már döntött, a bizottságok azt javasolják, hogy a 
költségvetsében megállapított keretet egyenlő arányban osszák el a pályázók között, ami 2.700 
Ft/hó összegű ösztöndíjat jelent személyenként. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Darvas Sándor Kenderes, Árpád út 17. lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Darvas Sándor, 
        Kenderes, Árpád út 17. szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 
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 I n d o k o l á s 
 

 Darvas Sándor Kenderes, Árpád út 17.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 33.038 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Darvas Sándor Kenderes, Árpád út 17. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  196/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Kiss Kármen Anna Kenderes, Ifjúság  út 1/1 szám alatti  lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Kármen Anna  
        Kenderes, Ifjúság út 1/1 szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
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 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Kiss Kármen Anna  Kenderes, Ifjúság út 1/1.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 70.390  Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Kiss Kármen Anna Kenderes, Ifjúság út 1/1. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  197/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Nádas Szabina Kenderes, Kunhegyesi út 24. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nádas Szabina 
        Kenderes, Kunhegyesi út 24.  szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
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 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Nádas Szabina, Kenderes, Kunhegyesi út 24..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 53.877 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Nádas Szabina, Kenderes, Kunhegyesi út 24. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  198/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Nádas Viktória Kenderes, Kunhegyesi út 24. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nádas Viktória, 
        Kenderes, Kunhegyesi út 24.  szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
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            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Nádas Viktória, Kenderes, Kunhegyesi út 24..szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 53.877 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Nádas Viktória, Kenderes, Kunhegyesi út 24. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  199/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Koszta Diána Edit Kenderes, Béke út 1/G. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszta Diána Edit 
        Kenderes, Béke út 1/G.  szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
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 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Koszta Diána Edit, Kenderes,  Béke út 1/G szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem 95.055 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Koszta  Diána Edit Kenderes, Béke út 1/G. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  200/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Patkó Richárd Kenderes, Martinovics út 18. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Patkó Richárd 
        Kenderes, Martinovics út 18. szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
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 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Patkó Richárd, Kenderes,  Martinovics út 19. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  nem részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  61.698 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Patkó Richárd, Kenderes, Martinovics út 19. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  201/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Egei Norbert Kenderes, Rózsa út 2. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egei Norbert  
        Kenderes, Rózsa út 2. szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
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 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Egei Norbert Kenderes,  Rózsa út 2.szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  137.141 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Egei Norbert Kenderes, Rózsa út 2. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  202/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Veres Viktória Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veres Viktória, 
        Kenderes, Bocskai út 15/a szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
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 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Veres Viktória, Kenderes, Bocskai  út 15/a szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  84.120 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Veres Viktória, Kenderes, Bocskai út 15/a 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  203/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Túri Tímea Kenderes, Bajcsy-Zy. Út 14. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Túri Tímea 
        Kenderes, Baajcsy-Zs. út 14.szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 



 
- 17 - 

 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Túri Tímea, Kenderes, Bajcsy-Zs. út 14. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem  22.167Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Túri Tímea Kenderes, Bajcsy-Zs. út 14. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  204/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Szél Anna Kenderes, Árpád út 14. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szél Anna 
        Kenderes, Árpád út 14.szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
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 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Szél Anna Kenderes, Árpád út 14. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
 Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be. A pályázó kollégiumi 
 ellátásban  részesül. A családban az egy főre eső jövedelem   64.806 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Szél Anna, Kenderes, Árpád út 14. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  205/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Komendát Zsuzsanna Fruzsina Kenderes, Somogyi B. út 18. szám alatti lakos Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Komendát Zsuzsanna Fruzsina 
        Kenderes,  Somogyi B. út 18.szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
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 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Komendát Zsuzsanna Fruzsina Kenderes, Somogyi B. út 18/a szám alatti lakos  
            Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  
           A pályázó kollégiumi ellátásban  részesül.  
           A családban az egy főre eső jövedelem   56.407 Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Komendát Zsuzsanna Fruzsina Kenderes, Somogyi B. út 18/a 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  206/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Barabás Anna Kenderes, Turgonyi út 16. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Anna 
        Kenderes,  Turgonyi út 16. szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
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        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Barabás Anna,Kenderes,  Turgonyi út 16. szám alatti lakos  
            Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  
           A pályázó kollégiumi ellátásban  részesül.  
           A családban az egy főre eső jövedelem   160.459Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Barabás Anna Kenderes, Turgonyi út 16. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  207/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Barabás  Miklós Kenderes, Turgonyi út 16. szám alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról 
 
        Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Barabás Miklós 
        Kenderes,  Turgonyi út 16. szám alatti lakost a 2018/2019. tanév II. félévében 
        és 2019/2020. tanév I. félévében havi 2.700 Ft felsőoktatásban tanuló hallgatók 
        részére kiírt ösztöndíjban részesíti. 
        Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
        2019. március 8-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
        részített pályázót a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes havi összegéről. 
        Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
        alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
        15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf. 1418) és a folyósító 
        felsőoktatási intézményt. 
        Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
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 adatok változásakor: 
 - tanulmányok halasztása, 
 - tanulmányok helyének megváltozása, 
 - tanulmányi státusz változása, 
            - személyes adatainak változása 
 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
 felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 
 ha az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről. 
 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak  
 megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, 
            támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről 
            szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
             
 E határozat ellen fellebbezni nem lehet. 

 I n d o k o l á s 
 

 Barabás  Miklós Kenderes,  Turgonyi út 16. szám alatti lakos  
            Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be.  
           A pályázó kollégiumi ellátásban  részesül.  
           A családban az egy főre eső jövedelem   160.459Ft. 
 
 Fenti határozatot a Képviselő-testület  150/2018.(IX.12.) Kt. számú határozata alapján  
            hozta meg. 
 
  Erről: 1./ Barabás Miklós  Kenderes, Turgonyi út 16. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Irattár 
                           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 
Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök, a Települési értéktár Bizottság elnöke:összevont bizottsági ülés 
véleményezte a Települési Értéktár Bizottság munkáját. Az önkormányzat 2014-ben hozta létre a 
bizottságot. A bizottság megalakulása óta 59 érték került fel a települési értéktár listájára, amelynek 
nagy részét a város történelmi személyiségei, épületei alkotják .Ezek a történelmi emlékek 
alapozzák meg a népfőiskolát, hiszen a múlt emlékeinek ápolása, megtartása is célja az 
intézménynek .A település történelmi emlékeinek, épített örökségünknek, valamint természeti 
értékeinknek köszönhetjük a település idegenforgalmát. A 2017-ben és 2018-ban kötött megbízási 
szerződésekben foglalt előírásoknak megfelelve munkájuk között szerepelt a település és 
környezetének rövid bemutatása, a helyi értéktár és értékfeltáró munka rövid bemutatása, nyilvános 
értékfeltáró fórum szerzvezése 2 alkalommal, a helyi lakosság számára, szervezeten belüli 
népfőiskolai tagozat létrehozása, a településen található értékek nyilvántartásba vétele és annak 
közösségi hasznosítása, helyi értékeket bemutató kiadás elkészítése és nyilvános bemutatása a 
lakosság részére. A Helyi Értéktár Bizottság bekapcsolódott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Értéktár Bizottság munkájába is. 
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Az Értéktár Bizottság munkáját nagy mértékben segítette az NMI Művelődési Intézettel kötött 
megbízási szerződés, amely a Kárpát-medencei Népfőiskolai hálózat létrehozásának helyi 
előkészítésére irányult. 
 

A megállapodásban foglalt feladatok teljesítése során kapott segítséggel hatékony munka alakult ki 
az Értéktár Bizottságban. 
Az Értéktár Bizottság rövid távú tervei között szerepel a történelmi múlt kihasználása. Szeretnének 
nagyobb hangsúlyt fektetni az idegenforgalom fejlesztésére, hogy országos ismertséget szerezzen a 
település.Ennek érdekében törekednek történelmi és ismeretterjesztő konferenciák szerezvésére és 
lebonyolítására, előadás szervezésére az általános és középiskolák bevonásával, a Horthy család 
tagjaihoz és a történelmi múlthoz kötődő megemelékezések megtartására, emléknapok, bemutatók 
szervezésére. 
Egyedi kormánydöntések alapján a településen található, Horthy Miklós nevéhez köthető 
középületek felújítása és eredeti állapotára történő visszaállítása folyamatban van. Szintén a 
kormány kezdeményezésére országos műemléki védettséget kapott a Horthy kastély, a postahivatal 
és a vasútállomás épülete. . A felújítás érinti a tengerészeti kiálllítóterem mellett található épületet, 
amely egykor református iskolaként funkcionált .A felújítást követően az emeleti szinten 
vendégszobák, a földszinten alkotó termek kerülnek kialakításra. Ez az átalakítás lehetőséget 
biztosít az idegenforgalom növelésére, hagyományőrző csoportok létrehozására, de optimális 
közösségi tereis is biztosít kézműves alkotótáborok, történelmi és irodalmi táborok szervezésére, 
lebonyolítására. Kiépítésre került egy fedett színpad, egy kültéri kemence, parkosítás és a fásítás 
jelenleg is zajlik és készülnek a kerti bútorok. 
Szoros együttműködés alakult ki az általános iskolával és együttműködési megállapodást kötöttek a 
Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesülettel is. 
A népfőiskola következő rendezvénye 2019-ben kerül megrendezésre, amikor is Horthy István 
kormányzóhelyettesre és feleségére emlékezünk. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a Szociális és Kulturális Bizottság megytárgyalta a Helyi Értéktár 
Bizottság munkájáról szóló előterjesztést. Ezt a munkát külső szervezetek is nagyban elismerik, és 
támogatják, tobbek között a Lakitelki Népfőiskola és a Nemzeti Művelődési Intézet. Az 
intézményben a nyár folyamán szakfelügyeleti vizsgálat volt, amely kiterjedt a Helyi Értéktár 
Bizottság munkájára  is, és kiemelt minőségűnek nevezte azt a tevékenységet,amelyet a bizottság 
végez. Megköszönte Bodor Tamás áldozatos munkáját.A bizottság a beszámolót elfogadásra 
javasolja. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 208/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
a Települési Értéktár Bizottság  2018. évi munkájáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
            a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról készült beszámolót, 
            melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 
 
            Erről: 1./ Bodor Tamás bizottsági elnök, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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8. n a p i r e n d i  p o nt  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.) 
Előterjesztés a Nagykun- Hagyományőrző Társulásból való kilépésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:kezdeményezte az önkormányzat  Nagykun Hagyományőrző 
Társulásból való kilépését. Indoklásul előadta, hogy az önkormányzat évente tagdíjat fizet, melynek 
összege magasabb, mint az évente megítélt támogatási összeg. 
 

BODOR TAMÁS képviselő:a Képviselő-testület deleglt tagja volt a társulásban. Véleménye szerint 
a településnek nincsenek  nagykun hagyományai.  Támogatja a  társulásból való kilépést. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 209/2018.(XI. 28.( Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulásból való kilépésről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
            hogy 2019. január 1-jével kilép a Nagyin Hagyományőrzős Társulásból. 
 
 Erről: 1./ Nagykun Hagyományőrző  Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ képviselő-testület tagjai, helyben 
 
                            é r t e sü l n e k. 
b./ 
 
Előterjesztés NHSZ Kétpó Kft részéről érkezett megkeresésről 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az NHSZ Kétpó Kft jogi képviselőjétől megkeresés érkezett, 
amelyben jelzik, hogy Kenderes településről 2018. április 4-től nem érkezik települési hulladék a 
Kétpói Regionális Hulladékezelő Központba. A jelenlegi rendeletünk, illetve közszolgáltatóval 
kötött szerződésünk nem tartalmaz ilyen kikötést. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban viszont tagok vagyunk, és a társulási szerződés szerint kötelesek vagyunk Kétpóra 
szállítani a hulladékot. Jelenleg Kenderes egy másik társulásba is belépett (NHSZ Tisza Kft), emiatt 
érdemes felülvizsgálni az előző társulásból történő kilépés lehetőségét. 
Javasolta, hogy polgármester asszony kapjon olyan felhatalmazást, ami alapján kezdeményezhet 
tárgyalást a Szolnoki Térségi Hulladékgazdalkodási Társulással a kilépésről és annak feltételeiről. 
 
Kenderes Váerosi önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 210/2018.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazása  a Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásból történő kilépési tárgyalás lefolytatására  
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
        felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a Szolnoki Térségi 
        Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépési 
        tárgyalás lefolytatásra. 
 
         A tárgyalás eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
                 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: megköszönte mindazoknak a jelenlétét, akik részt vettek 
Bánhalmán a lakossági fórumon, meghallgatták a problémákat, és igyekeztek segíteni azok 
megoldásában. 
 
BODOR TAMás képviselő:a Szociális és Kulturális Bizottság ülésén tárgyaltak a közeledő 
karácsonyi rendezvényekről. A bizottság úgy döntött, hogy Bánhalmán adventi gyertyagyújtást 
tartanak december 15-én, Kenderesen pedig december 22-én  lesz a katolikus templomban a 
Betlehemi láng átadási ünnepség.A rendezvényekre minden érdeklődőt szerettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 1 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. november 28-án 14 óra 30 
perckor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 
28-i ülése napirendjének elfogadásáról        190/2018. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     12/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a 2018.évi 
     költségvetésről szóló 2/2018.(II. 14.) rendelet módosításáról 
 
2./ A 2/2018.(XI. 28.) számú költségvetési rendelet 3. negyedévi 
     teljesítéséről           191/2018. 
 
3./ A „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális Fejlesztése” című 
      pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének  
     és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők  
     előzetes kijelöléséről                                                                                  192/2018. 
 
4./ Kenderes Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
     Koncepciójának jóváhagyásáról         193/2018. 
 
5./ Kenderes Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
     (2018-2023) elfogadásáról                                                                          194/2018. 
 
6./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatokról                           195-207/2018. 
 
7./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról                             208/2018. 
 
8./ Egyebek 
     a.) A Nagykun- Hagyományőrző Társulásból való  
          kilépésről                                                                                                209/2018. 
 
     b.) Pádár Lászlóné polgármester felhatalmazása a  
          Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásból 


