
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült:Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 19-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők. - 
 
Bejelentéssel távol: Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője, Csehné Köteles 
Rozália belső ellenőr, Nagyné Lenge Margit, a  Szent Imre Általános Iskola, Liliom és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde igazgatója, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Istvánné, Barabás  Imréné, Rostás 
Aladár, Erdei Józsefné, Pecze Lászlóné Hoppál Imréné meghívottak, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
Napirend előtt: 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket, Külön köszöntötte a „Legszebb 
konyhakertek” 2018. évi résztvevőit. Az idei évi program lezárult. Elismerését fejezte ki a helyi 
pályázóknak, akik példáját remélhetőleg többen is fogják követni a következő években. Gratulált 
valamennyi résztvevőnek, akik hozzájárultak a kertkultúra gazdagításához, a hagyományok 
ápolásához, az értékek tovább örökítéséhez. Arra biztatott mindenkit, hogy minél többen 
kapcsolódjanak be a jövő évben ebbe a programba. 
 

Elismerések átadása következett. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő 
bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi 
pontok megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzatának 221/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. december 19-i rendkívüli 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. 
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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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.(XII. 20.) 
önkormányzati rendelete a köztisztviselők 2019. évi  illetményalapjáról  
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

 
 14/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 
a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

 
 

Kenderes, 2018.  december 19. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
(: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 a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi 
illetménykiegészítéséről szóló rendeletről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

 
15/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
2019. évi illetménykiegészítéséről 

 
 

Kenderes, 2018. december 19. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző  
 
 
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 helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 222/2018. (XII.19.) Kt. számú határozata 
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület felülvizsgálta a  
helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 17/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletet, és úgy döntött,  
hogy a hatályban lévő rendeletet nem módosítja. 

 
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. 
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4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 223 /2018. (XII.19.) számú határozata 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013. (XII.12.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 

 
Kenderes Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013. (XII.12.)  
önkormányzati rendeletet, és úgy döntött, hogy a hatályban lévő rendeletet  
nem módosítja. 

 
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. 
 

5.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t  á r g y a l á s a 
Előterjesztés a 2019. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  224/2018. (XII. 19) Kt. határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
       Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek  
       belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
      Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet  
      szerinti     tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
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      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                4./ Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Törökszentmiklós, Ifjúság út 9. fsz. 2. 5200  
                     é r t e s ü l n e k. 
 
 
6.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a Kenderes, Szent István út 52. szám alatti, valamint a Szent István út 33. szám 
alatti  ingatlanok nem lakás céljára történő bérbeadásáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata 225/2018.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
 Kenderes, Szent István út 52. szám alatti ingatlan  nem lakás céljára történő bérbeadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kenderes, Szent István út 52. szám alatti ingatlant 
2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig nem lakás céljára bérbeadja a  Kenderesi 
Gondozási Központ Család,- és Gyermekjóléti Szolgálatnak - kötelező feladata ellátása végett- 
50.000 Ft+áfa/hó bérleti díjért,melynek megfizetése alól mentesíti. 
 
2./ A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kenderes, Szent István út 52. szám alatti ingatlant 
2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig nem lakás céljára bérbeadja egyéb célra, 
külsősnek annak bérleti díja 25.000.-Ft+ áfa/alkalom. 
 
 
Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./  Dr. Gaszparjan Karen jegyző Helyben 
                      3../ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
                      4./  Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
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Kenderes Város Önkormányzata 226/2018.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
 Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan  nem lakás céljára történő bérbeadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./ A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti  
ingatlant 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig nem lakás céljára bérbeadja 
egyéb célra, annak bérleti díja 62.992.-Ft+ áfa/alkalom. 

 
 
            Erről értesül:   

Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző   Helyben 
Koncz Éva aljegyző    Helyben 
Pénzügyi és Városgazdálkodási 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 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Kenderes, Szent István út 33/1, Szent István út 
54/1, és 54/2., valamint a Kenderes, Petőfi út 1/1 szám alatti lakáscélú  ingatlanok bérleti 
díjának elengedéséről 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol 
elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával, egy tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata  227./2018. (XII.19.) Kt. számú határozata 
az önkormányzati tulajdonú Kenderes, Szent István út 33/1. és a Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti 
lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedéséről 

 
1./A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Kenderes, Szent István 
út 33/1. és a Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának megfizetésétől 
eltekint 2019. január 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan, ezzel is 
elősegítve a település egészségügyi ellátásának biztosítását.  
2./A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kenderes, Szent István út 54/1 és Szent István út 54/2. 
szám alatti ingatlanok bérleti díjának megfizetésétől (20.000 Ft+ ÁFA/hó 2019. január 1-től 2019. 
december 31. napjáig terjedő időszakra eltekint. 
 
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. 
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8. 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 mini bölcsődei ellátás biztosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök és Moldvai Ilona intézményvezető. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
összevont ülésen véleményezte az előterjesztést, és úgy döntött, hogy a beterjesztett formában 
javasolja a testületnek a mini bölcsődei ellátás biztosítását. 
 
MOLDVAI ILONA intézményvezető:a szükséges dokumentációk beszerzését, előkészítését végzi. 
A szakmai dokumentációk elkészültek, amelyet véleményezésre megküldtek a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának. A visszajelzés alapján 
szükséges kiegészítések és módosítások a beterjesztett anyagokba beépítésre kerültek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a tervek szerint március 1-jével szeretnék beindítani a mini 
bölcsődei ellátást. A működési engedély kiadásának szigorú feltételei vannak. A legnagyobb 
probléma az, hogy a szükséges berendezések és felszerelések teljes mértékben hiányoznak. .A 
szükséges forrás biztosításához próbálnak minden lehetőséget kihasználni. Az ellátást csak a 
működési engedély birtokában tudják biztosítani.A bölcsőde működtetéséhez szükséges személyi 
feltételeket egy fő kisgyermeknevelő, teljes munkaidős, és egy fő bölcsődei dajka 
foglalkoztatásával fogják biztosítani. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képvielő: érdeklődött, hogy készült-e felmérés annak vonatkozásában, hogy  
hány főre lenne igény, lévén, hogy 7 férőhelyes a mini bölcsőde, és ez mennyire van szinkronban az 
igényekkel? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:ez nincs szinkronban a lakossági igényekkel. A felmérést el 
sem indították, mivel több, mint 7 fő érdeklődő volt előzetesen. A jelenlegi pályázati lehetőség csak  
mini bölcsőde kialakítására nyújtott lehetőséget. A pályázaton elnyert 10 millió Ft is kevés az épület 
felújítására, ezért önkormányzati forrást is kell biztosítani a befejezéshez. A működési engedély 
kiadását követően további pályázati lehetőség lesz férőhelybővítésre, eszközbeszerzésre.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzat 228/2018.(XII.19.) Kt. számú határozat  
mini bölcsődei ellátás biztosításáról 
 
         Kenderes városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
         a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményén 
         belül önálló szervezeti egységként mini bölcsődét működtet a működési  
         engedély kiadását követő naptól. 
         A mini bölcsőde működtetéséhez szükséges személy feltételeket  1 fő teljes munkaidős 
         kisgyermek nevelő és 1 fő teljes munkaidős bölcsődei dajka alkalmazásával biztosítja. 
         Az intézmény költségvetési létszámkeretét a működési engedély kiadását követő  
         naptól két fővel megemeli. 
         A Képviselő-testület felkéri dr Gaszparjan Karen jegyzőt a jogszabályban meghatározott 
         szakhatóságok szakvéleményének beszerzésére. 
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         A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2019. évi  költségvetésébe 
         bekerüljön a mini bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak összege a 
         jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatás szerint,  egyben felkéri a  
         Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetőjét a szükséges intézkedések 
         megtételére. 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                    3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, 
                         Helyben 
                    4./ Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
                         szolgálat intézményvezetője, Helyben 
 
                         é r t e s ü l. 
 
9.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 Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
Okiratának módosításáról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az 
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületenk. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
MOLDVAI ILONA intézményvezető: az elkészült anyagokat megküldték véleményezésre a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának. A szükséges 
kiegészítések és módosítások a beterjesztett anyagba beépítésre kerültek.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  229/2018.(XII.19) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okiratát a jegyzőkönyv mellékletét képező 3683/2018. számú Módosító okiratban foglaltak 
alapján módosítja. A módosító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjától kell alkalmazni. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 3683-2/2018. számú 
alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
                 intézményvezetője Kenderes, Szent István út 58. 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága  
                5000 Szolnok, Magyar út 8. 
 
                            é r t e s ü l n e k . – 
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10.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 Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az 
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületenk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  230/2018.(XII.19) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról  
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderesi Gondozási  
           Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát  
           a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
          Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./  Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
                         intézményvezetője Kenderes, Szent István út 58. 
                  3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                          
                          é r t e s ü l n e k. 
11.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 Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjának elfogadásáról 
 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök: a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte az 
előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületenk. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  231/2018.(XII.19) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai  
Programjának elfogadásáról  
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderesi Gondozási  
           Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját 
            a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
         Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
                       intézményvezetője Kenderes, Szent István út 58. 
                  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                          
                          é r t e s ü l n e k. 
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12. 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 védőnői pályázati kiírásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi önkormánzyat 232/2018.(XII. 19..) Kt. számú határozata 
védőnői állásra kiírt pályázati felhívásról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
Kenderes Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői munkakörének betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskola, védőnői szakképesítés, 
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, 
- Egészségügyi alkalmasság. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Végzettséget igazoló okiratok másolata, 
- Szakmai önéletrajz, 
- Működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet és egyéb szabályok által 
meghatározott védőnői feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
Az önkormányzat ingyenes lakhatást biztosít. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 59. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt az 
59/328-109-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban „védőnői pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi címre kérjük 
benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. március 14. 
 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
          3./ Irattár 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
13. n a p i r e n d  i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
a.) 
Előterjesztés  a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplők köréről 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület 219/2018. (XII. 12.) Kt.számú 
határozatában döntött a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplők köréről.  A szereplők alkalmasságát a bírálóbizottság ellenőrízte és 
megfelelőnek tartotta. A közbeszerzési eljárás az EKT rendszerbe feltöltésre került.  Az eljárás 
megindításakor a hat gazdasági szereplő közül egy, az IFLAT Property Kft (3200 Gyöngyös, 
Seregély út 19.) nem volt regisztrálva az EKR rendszerben, a megkeresést követően sem regisztrált, 
így az eljárásra nem volt meghívható.Tekintettel arra, hogy megmaradt öt gazdasági szereplő is 
elegendő a közbeszerzési eljárásban, így azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  ne 
helyettesítse másik gazdasági szereplővel a meghívottak körét.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormánzyat 233/2018.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők köréről 
szóló 219/2018.(XII. 12.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
       Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2018.(XII. 12.) Kt. számú  
       határozatában döntött a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
       részt vevő gazdasági szereplők köréről. 
       A szereplők alkalmasságát a kijelölt bírálóbizottság  
       ellenőrízte, és megfelelőenk tartotta. A közbeszerzési eljárás az Elektronikus 
       Közbeszerzési Rendszerben feltöltésre került. Az eljárás megindításakor a hat 
       gazdasági szereplő közül egy gazdasági szereplő, az Iflat Property Kft, (3200 
       Gyöngyös, Seregély út 19.) nem volt regisztrálva az EKR rendszerben, és a 
       megkeresésre sem regisztrált, így az eljárás nem volt meghívható. 
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       Tekintettel arra, hogy a megmaradt öt gazdasági szereplő is elegendő számú, 
        a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárásrendben, 
        így a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem helyettesíti másik gazdasági szereplővel 
        a meghívottak körét, hanem az eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg a 
        219/2018.(XII. 12.) Kt. számú határozatának módosítása mellett: 
 
        

1. Gesztelyi Zrt. 1158 Budapest, Ady Endre u. 40. 
2. Berorgép Kft. 1143 Budapest, Tábornok u. 5. 3/12. 
3. Fauna-Duo Kft. 1155 Budapest, Rekettye utca 49. 
4. Creo-Team Kft. 1034 Budapest, San Marco utca 19. Fsz. 1. 
5. Mpaladin Kft. 1182 Budapest, Gábor Áron u. 2. A. épület 

 
      Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. ¼.. 
 
 
b.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Szilágyi Gyula Kenderes, Hunyadi út 8. szám alatti lakos azzal 
a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kenderes, Magyar út 473/10 hrsz.-ú, 4825 m2 
területű ingatlant részére értesíteni szíveskedjenek. Kutyatartással és versenyeztetéssel foglalkozik, 
amelyben nagyon szép eredményeket ért már el. A versenyre való felkészüléshez szüksége lenne 
egy zárt körpályára, amelyet ezen az ingatlanon ki tud alakítani. Vételi  ajánlata 350 ezer Ft, 
amelyet 2019. február 28-ig tud megfizetni. 
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét az értékesítésre vonatkozóan. 
Javasolta az ingatlan vételárát 360 ezer Ft-ban meghatározni, úgy, hogy azt legkésőbb 2019. február 
28-ig az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, a Polgármesteri Hivatal  házipénztárába kell 
megfizetni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  234/2018.(XII. 19..) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező, 473/10 hrsz.-ú, Kenderes, Magyar út 473/10 hrsz-ú 
alatti ingatlan értékesítéséről 
 
           Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
           a tulajdonát képező, Kenderes, Magyar út  473/10 hrsz.-ú 
           ingatlant értékesíti Szilágyi Gyula Kenderes, Hunyadi út 8. szám 
           alatti lakos részére. 
           Az ingatlan vételárát 360.000,- azaz Háromszázhatvanezer Ft-ban  
           határozza meg, amelyet az adásvételi-szerződés aláírásával egy időben, 
           legkésőbb 2019. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell 
           megfizetni. 
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   A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi 
   eljárás lebonyolításával. 
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Szilágyi Gyula, 5331. Kenderes, Hunyadi út 8. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
                     
c.) 
 
Előterjesztés  „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei „2019. évi 
országos programhoz való csatlakozásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javasolta, hogy az önkormányzat 2019-ben is csatlakozzon „A 
legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. Úgy 
gondolja, hogy az elmúlt években sikeres volt a pályázat, amely az öngondoskodás, önellátás 
fejlesztése terén például szolgál az emberek számára. A programban részt vevők hozzájárultak a 
kertkultúra gazdagításához, a hagyományok ápolásához, az értékek továbbörökítéséhez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő támogató szavazatával az alábbi 
 határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 235//2018.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
„A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi országos programhoz 
való csatlakozásról 
 

 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a „Legszebb 
 konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei „ 2019. évi országos programhoz. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az Együttműködési 
            Megállapodás aláírására. 
 

 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kovács Szilvia alpolgármester, 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
 

                           é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése, hozzászólása 
van, tegye meg. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy ebben az évben a 70 éven felüli lakosok 
részesülnek-e a 10 ezer Ft-os támogatásban? 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:valószínűleg képviselő úr  is jól tudja, hogy ebben az évben 
nem tudnak fizetni ilyen jellegű támogatást, mivel az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
nincs ilyen célra forrás. Az önkormányzat rendeletében lehetőség van ilyen támogatás biztosítására, 
amennyiben erre a költségvetés helyzete lehetőséget biztosít. Nagyon örült volna, ha a támogatást  
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most is tudták volna biztosítani. Az önkormányzat  jelenleg folyószámlahitelből gazdálkodik. A 70 
éven felüliek támogatása a tavalyi évben több, mint 5 millió Ft-ba került. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: szomorúan hallja.  Sajnálja, hogy nem tudták kigazdálkodni  a 
szükséges 5 millió Ft-ot, annál is inkább, hogy évek óta tudták biztosítani, és az idősek most is 
nagyon várják.  
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a testület eddig is szem előtt tartotta szociális érzékenységét, 
és lehetőségeihez képest támogatta az időseket, valamint az iskoláskorú és óvodás gyermekeket. 
Sajnos ebben az évben nincs rá forrás az önkormányzat költségvetésében, amely nem a felelőtlen 
gazdálkodás miatt került ilyen helyzetbe, hanem a minimálbér emelés miatti különbözet biztosítása 
miatt, mivel arra nem kaptak finanszírozást. Ez jelenleg 50 millió Ft körüli összeg, amelyet ki kell 
gazdálkodni..  
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját a testület.  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 Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. december 19-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:               Szám: 
 
Napirend előtt: 
 
„Legszebb konyhakertek 2018” elismerések átadása 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. december 19-i 
rendes ülése napirendjének elfogadásáról                                                        221/2018. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     14/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a köztiszviselők 
    2019. évi illetményalapjáról 
 
2./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     15/2018.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a Kenderesi 
     Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
     2019. évi illetménykiegészítéséről 
 
3./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
     tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII. 11.) önkormányzati 
     rendelet felülvizsgálatáról       222/2018. 
 
4./ Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 
     szóló 21/2013.(XII. 12.) önkormányzati rendelet  
     felülvizsgálatáról        223/2018. 
 
5./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi belső 
     ellenőrzési tervének jóváhagyásáról     224/2018. 
 
6./ Kenderes,Szent István út 52. szám alatti ingatlan nem lakás 
     céljára történő bérbeadásáról                                                                   225/2019. 
 
     Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan nem lakás 
     céljára történő bérbeadásáról                                                                   226/2018. 
 
7./ Az önkormányzati tulajdonú, Kenderes, Szent István út 33/1. és 
     Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok 
     bérleti díjának elengedéséről                                                                    227/2018. 
 
8./ Mini bölcsődei ellátás biztosításáról     228/2018. 
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9./ A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
     Szolgálat alapító okiratának módosításáról                                             229/2018. 
 
10/ A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
     Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról           230/2018. 
 

11./ A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
     Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásáról                                     231/2018. 
 

12/ Védőnői állásra kiírt pályázati felhívásról                                             232/2018. 
 

13./ Egyebek 
 a.)  A   „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési  
      eljárásban részt vevő gazdasági szereplők köréről szóló 

219/2018.(XII.12.)Kt.számú                                                                  233/2018. 
   határozat módosításáról 
 

       b.) Az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, 
             Magyar út 473/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről                          234/2018. 
 

       c.) „A legszebb konyhakertek- Magyarország legszebb 
            konyhakertjei 2019” évi országos programhoz való  
            csatlakozásról                                                                                    235/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


