
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 21-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
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, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol. --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi 
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Kui Gábor 
közbeszerzési szakjogász, Monokiné Székely Zsuzsanna akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 
Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Dr Ila 
Erzsébet, Erdei Józsefné meghívottak, 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 a meghívón 6. napirendi pontként 
szereplő napirendi pontot elsőként tárgyalja meg a testület. 
 

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzatának  1/2019.(I..21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. január 21-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 „Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása” elnevezésű  
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények meghatározásáról  
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a mai napon megtartott bírálóbizottsági ülésen tárgyalták  
a napirendet.  
Az ülésen megállapításra került, hogy ebben az esetben egybeszámítási szabályokat kell 
alkalmazni másik nyertes pályázat miatt.A bírálóbizottság három gazdasági szereplő vizsgálatát 
javasolja a testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az alábbi gazdasági szereplők alkalmasságát javasolta: 
1.Creo-Team Kft 1034 Budapest, San Marco utca 19. Fsz. 1. 
2. Mpaladin Kft 1182 Budapest, Gábor Áron u 2. A épület 
         3. Gesztelyi Zrt 1158 Budapest, Ady Endre út 40. 
 
Mindhárom cég megfelel az eljárásra történő meghívásra, kizáró okok alatt nem állnak az  
előzetes vizsgálat alapján. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzatának  2/2019.(I..21.) Kt. számú határozata 
a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása” elnevezésű  
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények meghatározásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
         a „Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása” elnevezésű  
         közbeszerzési eljárásban a bírlóbizottság javaslatát elfogadja és felkéri a 
         tervezőt, hogy a tervezői költségbecslést vizsgálja felül, továbbá a közbeszerzési 
         szaktanácsadót megbízza azzal, hogy az egybeszámítási szabályokra tekintettel 
         a megfelelő eljárásrendet alakítsa ki. 
         Amennyiben az eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján megindítható, 
         a Képviselő-testület felkéri a bírálóbizottságot, hogy az alábbi gazdasági szereplők  
         alkalmasságát vizsgálja meg: 
 
1.Creo-Team Kft 1034 Budapest, San Marco utca 19. Fsz. 1. 
2. Mpaladin Kft 1182 Budapest, Gábor Áron u 2. A épület 
         3. Gesztelyi Zrt 1158 Budapest, Ady Endre út 40. 
 
          Erről értesül:1/ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. ¼..  

                  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
                   4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

 
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 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019.(...) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat rendjéről 
 

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a tavalyi évben a Kormányhivatal témavizsgálat keretében 
ellenőrízte a megye 78 települési önkormányzatának a közterület-használat körében  megalkotott és 
elfogadott rendeleteit. A Kormányhivatal által elküldött összefoglaló alapján felülvizsgálatra került  
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az önkormányzat rendelete, és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. A közterület-
használati díjak kis mértékű emelését tartalmazza  a rendelet-tervezet 1. számú melléklete.  
Javasolta a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő. 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

1/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete 
 

a közterület-használat rendjéről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2019. január 21. 
 

(: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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló ../2019.(I. 21.) 
önkormányzati rendeletéhez 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az előzőekben ismertetett kormányhivatali ellenőrzésről 
készült összefoglaló alapján került felülvizsgálatra a helyi rendelet, amely alapján elvégezték a 
szükséges módosításokat. A módosítás érintette a rendelet bevezető részét is, ezért új egységes 
szerkezetbe foglalt rendelet megalkotását javasolta. A rendeletből  kikerültek azok a szankciók, 
amelyeket magasabb szintű jogszabály szabályoz. A rendeletben pontosításra került az a 
rendelkezés, hogy a kenderesi „dögtérre” csak Kenderes közigazgatási területén rendezett 
lakcímmel rendelkező állampolgárnak van joga állati tetem elhelyezésére. Kérte, hogy a Képviselő-
testületet, -megvitatás után – fogadja el a rendeletet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő. 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

2/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete 
 

a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2019. január 21. 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                jegyző  
 

4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(..) 
önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról 
 

Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a beterjesztett rendelet-tervezetben szabályozásra került 
Kenderes közigazgatási területén történő filmforgatási célú közterület használat rendje, a használati 
díj alól történő kedvezmények meghatározása. A rendeletet megvitatás után elfogadásra javasolta. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő. 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

3/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek filmforgatási célú használatáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2019. január 21. 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                jegyző  
 

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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2019.(..önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 14/2018.(XII. 20.) önkormányzati 
rendeletében  - változatlan összegben, 42.600 Ft-ban állapította meg  a 2019. évi köztisztviselői 
illetményalapot. 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a 
belügyminiszter pályázatot hirdetett a Kvtv. 3. melléklet I. 12 pont szerint kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra.. Az igénylés feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy az 
illetményalapot 2019. január 1-jétől kezdődően a 38.650 Ft-os illetményalaphoz képest legalább 20 
%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg. A pályázat benyújtásának 
határideje 2019. január 25.  A támogatás a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi 
január-november havi illetményére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére 
fordítható. 
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A pályázat benyújtása érdekében javasolta a jelenleg hatályban lévő 42.600 Ft-os illetményalap 
46.380 Ft-ra történő megemelését. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott garantált 
bérminimumot kereső köztisztviselőket ez az illetményalapemelés nem fogja érinteni, de a 
többieknek sem lesz jelentős a béremelés. A hivatal vezetőjeként nagyon örül ennek a lehetőségnek, 
mivel közel 10 éve nem részesültek béremelésben a köztisztviselők. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő. 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

4/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete 
 

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2019. január 21. 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                jegyző  
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
  
Kenderes Városi Önkormányzat  3/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló  2018. évi L. törvény III. számú melléklet  
I. 12. pontja szerinti kiegyenlő bérrendezési alap támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország 
 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény III. számú melléklet  
            I. 12. pontja alapján támogatási igényt  nyújt be az önkormányzati kiegyenlítő 
            bérrendezési alapból nyújtható támogatásra. 
 
            Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 4/2019.(I.22.) 
            önkormányzati rendeletben szereplő 46.380 Ft összegű illetményalapot a  
            köztisztviselőknek 2019. január 1-től 2019. december 31-ig  fenntartja. 
 
            Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
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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 „Külterületi helyi közutak és gyalogjárdák fejlesztése Kenderesen” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a Közbeszerzési Terv 
módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
 kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: ebben az esetben is alkalmazni kell az egybeszámítási 
szabályokat. A testületnek a Hosszúháti út felújításának, a Rákóczi úti gyalogjárda felújításának, 
valamint a Szent István úti gyalogjárda felújításának közbeszerzési eljárási körülményeiről kell 
dönteni a beterjesztett előterjesztében foglaltak szerint. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője:a Hosszúháti út pályázatának önerejét a gazdák vállalták megfizetni, de a 
beérkezett nyilatkozatok alapján csak 4,5 millió Ft-ra történt kötelezettségvállalás. 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből nem tudják biztosítani az önerő összegét, nincs 
fedezet a hiányzó 4,5 millió Ft biztosítására. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a gazdák közül többen még nem nyilatkoztak az önerő 
vállalásáról,  akiket ismét meg fognak keresni., mivel az első körben tartott megbeszélésen 
mindannyian vállalták a megfizetést. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:érdeklődött, hogy hány gazdálkodót érint az önerő megfizetése. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:28 gazdálkodót érint, akik közül 12-13 egyén, vagy gazdasági 
szervezet nyilatkozott az önerő biztosításáról, a többiek nyilatkozata még nem érkezett meg.Úgy 
gondolja, hogy mindenképpen szükséges egy újabb körben felkeresni a gazdákat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az első körben tartott megbeszélésen a megjelent gazdák 
mindegyike úgy nyilatkozott, hogy vállalja az önerő megfizetését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvasta a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva:        igen 
Baktai Kálmán:          igen 
Dr Bencze Miklós: igen 
Bodor Tamás:  igen 
Pádár Lászlóné: igen 
Tóth Tiborné:  igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat  4/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
„Külterületi helyi közutak és gyalogjárdák fejlesztése Kenderesen” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a Közbeszerzési Terv 
módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
 kiválasztásáról 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
  
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Építés költsége:       100.446.257.- HUF 
Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások:    0 HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:     100.446.257.- HUF 
 
Ajánlati részenkénti becsült érték: 

Ajánlati rész 
száma 

Helyszín megnevezése Nettó építési költségek 

1. Hosszúháti út felújítása 74.773.749 Ft 

2. Rákóczi úti gyalogjárda felújítása 13.895.323 Ft 

3. 
Szent István úti gyalogjárda 

felújítása 
11.777.185 Ft 

Mindösszesen: 100.446.257 Ft 

 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend 
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatandó 
eljárás. 
 
1.3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint módosítja a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel.  
 
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testület a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 
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1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárás forrását:  

Projektelem 
elnevezése 

Beszerzés 
becsült 
értéke 

Rendelkezésr
e álló forrás 

(HUF) 

Támogatá
s mértéke 

(HUF) 
Biztosítot

t önerő 

Támogatá
s 

intenzitás
a 

Szükséges 
többletöner

ő 

1. ajánlati 
rész: 
Hosszúháti út 
felújítása 

74.773.749 74.773.746 67.296.371 7.477.375 90% 3.- 

2. ajánlati 
rész: 
Rákóczi úti 
gyalogjárda 
felújítása 

13.895.323 13.895.322 11.811.024 2.084.298 85% 1.- 

3. ajánlati 
rész: Szent 
István úti 
gyalogjárda 
felújítása 

11.777.185 11.777.185 10.010.607 1.766.578 85% 0.- 

Összesen: 100.446.257 100.446.253 89.118.002 11.328.251  4.- 
 
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:      0 HUF 
 
Projekt összes nettó költsége:     100.446.257.- HUF 
 
Önerő biztosítása: 

- Támogatási kérelem szerint tervezett összeg:  11.328.251.- HUF 
- Szükséges többletönerő:     4.- HUF 

Önerő nettó mértéke mindösszesen:     11.328.255.- HUF 
 
A fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. kötet, 
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet. 
 
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 
1. Népszer Kft. 5300 Karcag, Szivárvány u. 4.  
adószám: 10322851-2-16 
2. 4 ÉK Kft. 5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/a. 
adószám: 24244297-2-16 
3. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.   
adószám: 11269001-2-16 
4. Duba-Sped Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs utca 11. 
adószám: 12112263-2-09 

5. Gozsovics János ev. 5321 Kunmadaras, Karcagi út 10. II. em.5. 
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adószám: 74067299-2-36 



6. Józsa Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 61. 
adószám: 11279361-2-16 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 

 
7.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 189/2018.(XI. 22.) Kt. számú 
határozatában jóváhagyta az önkormányzat és a Kenderesi Református Egyházközség közötti 
ajándékozási szerződést az 1212/1 helyrajzi számú földterületre vonatkozóan.Az ajándékozási 
szerződés elkészítése során észlelték, hogy az önkormányzati határozatban az ingatlan nagysága  és 
megnevezése elírásra került. Javasolta a 189/2018.(XI. 22.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
helyezését, és a helyes adatokat tartalmazó új határozat meghozatalát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 5/2019.(I. 21.) Kt. számú határozat 
Kenderes Városi Önkormányzat és a. Kenderesi Református Egyházközség közötti ajándékozási 
szerződés jóváhagyásáról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat  Képviselő-testület jóváhagyja  
      Kenderes Városi Önkormányzat és a Kenderesi Református Egyházközség 
      között létrejött ajándékozási szerződést a Kenderesi Református Egyházközség 
      tulajdonát képező, 1212/1 helyrajzi számú, 1026 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű 
      földterületre vonatkozóan. 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ajándékozott földterületet köszönettel 
      elfogadja. 
      Az ajándékozási szerződés jogszerűvé válásához a Nagykunsági Református  
      Egyházmegye Elnökségének ellenjegyzése szükséges. 
       A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az ajándékozási szerződés 
       aláírására. 
       Ezzel egyidejűleg a 189/2018.(XI. 22.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
       Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Kenderesi Református Egyházközség Presbitériuma 5331 Kenderes, 
                      Szent István út 37. 
                  3./ Nagykunsági Református Egyházmegyei Esperesi Hivatala 
                    5300 Karcag, Kálvin út 3. 
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 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
         
b.) 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igényfelmérést elvégezték 
azon személyek esetében, akik nem földgázzal fűtenek, és a 12.000 Ft-os támogatásra jogosultak.A 
megadott határidőig 366 kérelem érkezett a hivatalhoz, amelyet továbbítottak a Magyar 
Államkincstár felé. A napokban jelezte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy helyszíni 
ellenőrzést tart a településen, ahol azt vizsgálják, hogy megfelelnek-e a meghatározott feltételeknek 
az igénylők. Javasolta a testületnek, hogy hatalmazza fel Pádár Lászlóné polgármestert árajánlatok 
kérésére, amelyből a következő testületi ülésen kiválasztásra fog kerülni a legkedvezőbb ajánlat.  
A támogatás elszámolásának határideje 2019. december 15. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy meg van-e már az a három  személy, akitől 
ajánlatot fognak kérni? Fontosnak tartja az ajánlattevő kiválasztását, mivel tudjuk, hogy 12 ezer Ft-
ról van szó,azt is tudjuk, hogy rászorult rétegről, kisnyugdíjasokról  van szó. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:most kell a testületnek eldönteni, mely vállalkozóktól kér 
árajánlatot. Ez nem rászorultsági alapon megy, hanem a téli rezsicsökkentésben idáig nem részesült, 
gáz-sszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére biztosítja a Kormány. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: tisztában van, hogy nem rászorultsági alapon megy, attól 
függetlenül nem mindegy, hogy ebből a pénzből milyen mennyiségű tüzelőanyagot kapnak. Ezért 
fontos, hogy minél több vállalkozótól kérjenek ajánlatot, hogy versenyhelyzet alakuljon ki, és minél 
jobban járjanak az adott célszemélyek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javaslatot kér, hogy kiktől kérjenek ajánlatot. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: javasolja, hogy helyi vállalkozótól és a környező településekről 
kérjenek ajánlatokat, hátha kapnak olyan ajánlatot, amely még kiszállítással együtt is kedvezőbb 
lesz, a helyi ajánlatnál. Érezze a helyi vállalkozó is, hogy nincs egyeduralma., és versenyhelyzetben 
van. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: minden település biztosítja a téli rezsicsökkentésből eredő támogatást, és 
nem biztos, hogy más településről tudnák vállalnia tüzelőanyag szállítást.. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a téli időszakban a tüzelő drágább. Javasolta, hogy vizsgálják 
meg azt a lehetőséget, hogy nyáron osszák ki a tüzelőt. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: ennek megvan a lehetősége, mivel  az év végéig kell 
elszámolni a teljesítéssel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mindenképpen azt javasolja, hogy most legyen kiosztva a 
tüzelő, ne várjanak vele nyárig, tekintettel arra, hogy a gázzal fűtők még a tavalyi évben megkapták 
a támogatást. 
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Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 6/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagokra kért árajánlatkérésről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 árajánlatokat kér a helybeli, és a környező települések vállalkozóitól 
            tüzelőanyag beszállítására a támogatási okiratban foglaltak szerint. 
 
 A beérkezett árajánlatokról a Képviselő-testület soron következő 
            ülésén dönt. 
 
 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. 
c.) 
 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 
kérelmére a 151/2018.(IX.12.) Kt. számú határozatában engedélyezte Kenderes szennyvíztelepen 
üzemelő, FLYGT gyártmányú, CP 3085.182 HT 252 típusú, 2,4 kW teljesítményű szivattyú 
felújítását. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a felújítás költsége, 924.766 Ft + ÁFA összegben 
a 2018. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. A TRV ZRT tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy időközben cégük szerződött partnert váltott, és az új partnerük kedvezőbb áron újítja fel a fent 
említett szivattyút. Kérték a testületet, hogy a jóváhagyott szivattyú felújítás összegét módosítsák az 
alábbiak szerint. 
 A korábban jóváhagyott ár 924.766 Ft + ÁFA helyett az új felújítási költség 511.608 Ft  ÁFA. 
Kérte a testület hozzájárulását a módosított összegű felújításhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 7/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
Kenderes szennyvíztelepen üzemelő FLYGT gyártmányú szivattyú felújításról 
  
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
          a Kenderes szennyíztelepen üzemelő, FLYGT gyártmányú, CP 3085, 
          182 HT 252 típusú, 2,4 kW teljesítményű, 0410920 gyári számú 
          szivattyú felújítását. 
          A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felújítás költsége, 511.608 Ft + ÁFA 
          összegben a 2018. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. 
          A felújítással kapcsolatos ügyintézéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
          Ezzel egyidejűleg  a 151/2018.(IX. 12.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
          Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben, 
                    2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
           

 12 - 



 
          3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                    4./ Irattár 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
d.) 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Képviselő-testület augusztus 29-i ülésén polgármester 
asszony tájékoztatta a testületet, hogy egyeztetést folytatott a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 
műszaki vezetőjével.Az egyeztetésen kitértek a közkifolyók problémájára. Korábban csökkentették 
a közkifolyók számát, amelynek további csökkentését is kilátásba helyezték. Igazgató úrral abban is 
megegyezett polgármester asszony, hogy a közkifolyókra a jövőben 5 m3/hó átalányt fognak 
számlázni az eddigi 20 m3 helyett. 
Kérte a Képviselő-testület jóváhagyását az erre vonatkozó megállapodásra vonatkozóan, valamint a 
polgármester asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 8/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
a közkifolyók átalányfizetéséről szóló bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosításának 
jóváhagyásáról 
 
       Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
       az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  
       között megkötött  bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását,  
       mely szerint felek rögzítik, hogy 2018. január 1-től a közterületen működő közkifolyók 
       használatáért  5 m3/hó/közkifolyó átalánydíjat alkalmaznak. 
 
       Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
 
                       é r t e s ü l n e k. 
e.) 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 49/2018.(III. 14.) Kt. számú határozatával 
hozzájárult, hogy a pályázatokon elnyert pénzösszegből a felhasználásig  értékpapírt jegyeztessenek 
és ehhez az OTP Bank Zrt-nél értékpapír számlát nyissanak. Javasolta, hogy ebben az évben is 
döntsenek az értékpapír jegyzésének engedélyezéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 9/2019.(I. 21.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez és értékpapír számla nyitásához 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
        az 1481/2017.(VII. 25.) Kormányhatározat alapján „Közösségi célt szolgáló 
        ingatlanok megújítása” elnevezésű pályázaton elnyert összegből a felhasználásig 
        szabad  összeget értékpapírba fekteti. 
       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékpapír számla megnyitásához 
       szükséges intézkedések megtételére a Magyar Államincstárnál. 
 
       Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                      é r t e s  ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 169/2017.(XI. 22.) Kt. számú 
határozatával Baktai Klmán önkormányzati képviselőt a közbeszerzési bizottságba delegálta 
tanácskozási joggal 2018. december 31-ig.Megkérdezte Baktai Kálmánt, hogy szeretne-e a jövőben 
részt venni a bizottság munkájában? 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:nem szeretne részt venni, mert nincs értelme. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:megkérdezte, hogy miért nem kíván részt venni a bizottság 
munkájában? 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:szerinte közérthető volt, nincs értelme. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű kérdése, 
bejelentése? 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy a bánhalmi úttal kapcsolatban történt-e 
előrelépés? A lakosság kérését tolmácsolva,  kérte, hogy addig is, amíg nem rendeződik az ügy, 
kérjék a kihelyezett sorompó megnyitását. A jelenleg használt útszakaszon szinte nem lehet 
közlekedni, nagyon rossz állapotban van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tudnak a problémáról, mivel már jelezték a lakosok.El fognak 
járni az ügyben, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb járható út legyen az ott 
lakók számára. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az értékbecslést megkérték a volt óvoda területére. Az utakkal 
kapcsolatos értékbecslést az ott lakóknak kell intézniük, az önkormányzat nem fizetheti más 
vagyonának az értékbecslését. A megépítendő kerítés ügyében is egyeztettek, és valószínűleg olyan 
kerítés fog épülni, amely a lakosoknak is megfelelő lesz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatások február 
első hetében kerülnek megrendezésre. Megtörtént az óvoda ünnepélyes átadása színvonalas, 
bensőséges ünnepség keretében.  
 
BAKTAI KLMÁN képviselő: néhány lakos véleménye alapján jelezte, hogy a közmeghallgatás 
helyszíne, a Városi Könyvtár mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthető.  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: szívesen alkalmazkodik a lakosság igényihez, de úgy gondolja 
hogy a rendezvényeken való minimális lakossági részvétel nem indokolja a Művelődési Ház 
nagytermének igénybevételét.  
 
Bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a testület. A nyílt ülést 15 óra 08 
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 2019. január 21-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:           Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. január 21-i 
ülése napirendjének elfogadásáról              1/2019. 
 
1./„Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása” elnevezésű  
      közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények  
      meghatározásáról                                                                                 2/2019. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat 
     rendjéről 
 
3./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete a köztisztaság 
    fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 
4./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    3/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek 
    filmforgatási célú használatáról 
 
5./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    3/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati 
    tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 
 
    Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló  2018. évi L. törvény  
    III. számú melléklet I. 12. pontja szerinti kiegyenlő  
    bérrendezési alap támogatására vonatkozó igény benyújtásáról               3/2019. 
 
6./ „Külterületi helyi közutak és gyalogjárdák fejlesztése Kenderesen” 
    elnevezésű közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények  
    elfogadásáról, a Közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési  
    eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
    a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt 
    gazdasági szereplők kiválasztásáról                                                         4/2019. 
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Napirend:         Szám: 
 
7. 
a.) Kenderes Városi Önkormányzat és a Kenderesi Református 
     Egyházközség közötti ajándékozási szerződés jóváhagyásáról               5/2019. 
 
b.) A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagokra kért 
     ajánlatkérésről        6/2019. 
 
c.) Kenderes szennyvíztelepen üzemelő FLYGT gyártmányú 
     szivattyú felújításról                                                                                7/2019. 
 
d.)A közkifolyók átalányfizetéséről szóló bérleti üzemeltetési 
    szerződés 2. számú módosításárnak jóváhagyásáról                                8/2019. 
 
e.) Hozzájárulás értékpapír jegyzéséhez és értékpapír számla 
     nyitásához                                                                                                9/2019. 
 


