Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én 9,30 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá:Koncz Éva aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi
Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun
Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes.
A testületi ülést telefonon hívta össze a napirendek sürgőssége és fontossága miatt.
Az alábbi napirendek megtárgyalását javasolta:
1./Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat és a Sanya Xinhai CITIC Befektetési Alapkezelő
Kft között megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
Kenderes Városi Önkormányzat és a FLIT ESTATE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság között megkötendő bérleti előszerződés jóváhagyásáról
2./Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszállítására érkezett
ajánlatokról
3./Előterjesztés a Városi Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 33.) intézményvezetői állására
kiírt pályázatról
4./Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke emeléséről
5./Előterjesztés államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz elfogadásáról
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 14/2019.(I. 31.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019.
január 31-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.

-21. 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 és a Sanya Xinhai CITIC Befektetési
Alapkezelő Kft között megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: fél évvel ezelőtt kezdődtek tárgyalások házgyári elemek
gyártására megépülő üzem létesítésének lehetőségéről, amelyről a Képviselő-testületet
folyamatosan tájékoztatta. Az elmúlt héten a településre érkeztek a kínai partnerek, akikkel
mindenre kiterjedő, részletes tárgyalást folytattak a beruházásról. A tárgyalások eredményeképpen
úgy látja, hogy bizalmi viszony kezd kialakulni a befektetőkkel, ami nélkülözhetetlen egy ilyen
nagy jelentőségű befektetésnél. Úgy ítéli meg, hogy azok az igények, amelyek részükről
fogalmazódtak meg, teljesíthetőek. Az önkormányzat elvárásaira garanciát vállaltak, és olyan
információkat adtak, amelyek birtokában az együttműködési megállapodás és bérleti előszerződés
aláírható.Ezt a beruházást olyan jelentőségűnek látja, amely hosszú távra meghatározhatja a
település fejlődését.
Az önkormányzat tulajdonát képező, mezőgazdasági termelésből kivont 2,1 hektáron kezdődne el
az építkezés. A terület többi részének kivonását a későbbi tárgyalásoktól teszik függővé, mivel a
partnerek további befektetéseket helyeztek kiltásba.A befektető első körben 100 fő foglalkoztatását
tervezi, azt követően pedig a bővítéssel akár 200 főre is kiterjedhet a foglalkoztatotti létszám. Ez a
lehetőség nemcsak Kenderesnek, hanem a kistérségnek is pozitív fejlődés fog jelenteni. A
tárgyalások befejeztével közösen úgy fogalmaztak, hogy az első lépést megtették annak
érdekében,hogy a város és a térség tovább fejlődhessen.
A bérleti előszerződés tartalmazza a bérleti díj összegét, amely 50 ezer Ft+Áfa/hektár. A szerződést
20 évre kötik.
Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását az Együttműködési Megállapodás és a Bérleti előszerződésr
aláírására.
Hozzászólások
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: két határozatot kell hoznia a testületnek. Az együttműködési
megállapodásban rögzítik, hogy a Kínai Fejlesztési Bank finanszírozza a kínai cégek beruházását és
vállalja
az üzem létesítésének és
közműcsatlakozásának költségeinek biztosítását. Az
együttműködési megállapodás tartalmazza a felek kötelezettségvállalásait. A bérleti
előszerződésben szerepelnek azok a pontok, amelyek az ingatlan bérletére,a bérleti díj összegére,
közüzemi költségekre, az üzemeltetés, karbantartásra, a bérleti szerződés megszűnésének
lehetőségére vonatkoznak.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő érdeklődött, hogy a leendő üzletfél állami pénzből, pályázathoz
köthető pénzösszegből, vagy magánpénzből kívánja a létesítményt létrehozni, További kérdése,
hogy a leendő dolgozóknak milyen fizetési lehetőséget kínálnak, továbbá van-e Magyarországon
már hasonló üzem?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az első kérdésre már válaszolt. A megállapodásban szerepel,
hogy a Kínai Fejlesztési Bank fogja finanszírozni a beruházást. A helyi munkavállalók közül főleg
segédmunkásokra lesz szükség, akik képzésen is részt vehetnek, és utána szakmunkásként
dolgozhatnak. Fizetésüket a helyi szabályok szerint kapják.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Európában itt lesz az első beruházásuk. Kínában már működik
gyáruk és lehetőségük van az összes európai országba szállítani. Következő lépésben konténerházak
építését, és kínai növények termesztését tervezik. Ezekre a beruházásokra 3-3,5 milliárd forintot
szánnak.Olyan életképes cég, amelynek a világban 700 ezer alkalmazottja van.
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aki maximális segítséget nyújtott a kapcsolat létrejöttében.Segítségét ezúton is köszöni.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 15/2019.(I. 31.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat és a Sanya Xinhai CITIC Befektetési Alapkezelő Kft
között megkötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és
Sanya Xinhai CITIC Befektetési Alapkezelő Kft között megkötendő
Együttműködési Megállapodást, a kínai befektető által Kenderesen megvalósuló ipari üzem
létrehozásáról házgyári elemek gyártására.
A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv melléklete
szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhtalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláíárására.
Erről: 1/ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l ne k.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 16/2019.(I. 31.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat és a FLIT ESTATE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségi Társaság között megkötendő bérleti előszerződés jóváhagyásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és
FLIT ESTATE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság (1213
Budapest, Mályva utca 14.)között megkötendő bérleti előszerződést, amelyet
a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagy.
A Képviselő-testület felhtalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a Bérleti
Előszerződés aláíárására.
Erről: 1/ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l ne k.
2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszállítására érkezett
ajánlatokról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az elmúlt testületi ülésen döntött a testület arról, hogy
ajánlatokat kér a helybeli és a környező települések vállalkozóitól tüzelőanyag beszállítására a téli
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(Kenderes, Vasút út 5.) egyéni vállalkozótól, Gaál Tibor (Túrkeve, Kisújszállási út 56/a)
építőanyag-kereskedőtől, valamint a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Javasolta,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlatát fogadja el a testület,amely Csíki Endre Kenderes, Vasút
út 5. szám alatti egyéni vállalkozó ajánlata.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: magasnak tartja az ajánlatot, de az önkormányzatnak nincs nagy
mozgástere. Most is ennyiért lehet megvenni a TÜZÉP telepen. Lévén, hogy nagy tételről van szó,
azt gondolhatnánk, hogy valamiféle kedvezményt adhatna.
BODOR TAMÁS képviselő: a helybeli vállalkozó ajánlatát nem tartja magasnak, személy szerint ő
magasabb összegben vásárolt tűzifát a most közölt árnál.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 17/2019.(I. 31.) Kt. számú határozata
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszállítására érkezett ajánlatokról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszállítására
érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó,Csíki Endre
5331 Kenderes, Vasút út 5. szám alatti egyéni vállalkozó
ajánlatát fogadja el.
A szállítási szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben
4./ Csíki Endre egyéni vállalkozó, 5331 Kenderes, Vasút út 5.
5./ Gaál Tibor Túrkeve, Kisújszállási út 56/a
6./ Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprifit Kft 5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74.
é r t e s ü l n e k.
3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a Városi Könyvtár intézményvezetői állására kiírandó pályázati felhívásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Városi Könyvtár intézményvezetőjének vezetői megbízása
2019. május 31-én lejár, ezért a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/B § alapján pályázatot kell kiírni.A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ inernetes oldalán kell közzétenni. Kérte a Képviselő-testületet,
hogy tárgyalja meg a pályázati kíírást, majd döntsön a kiírásról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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a Városi Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 33.) intézményvezetői állására kiírt
pályázatról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Városi Könyvtár (5331
Kenderes, Szent István út 33.) intézményvezetői állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
- nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti
segédkönyvtáros szakképesítés és
- legalább öt éves szakmai gyakorlat;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolata;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban
részt vevők megismerhessék, kezelhessék.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
jogszabályok szerinti működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A Városi
Könyvtár tevékenységének szakmai irányítása, könyvtári feladatok ellátása, szervezése.
Munkáltatói jogkör gyakorlása.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5331 Kenderes, Szent István út 33.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2019. június 1.– 2024. május 31-ig.
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint.
A pályázatokat zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük
benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat (5331 Kenderes, Szent István út 56.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást Pádár Lászlóné polgármester nyújt a 0659-328-109-es telefonszámon.
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Szervezési Osztály Helyben
2./ Városi Könyvtár vezetője, Helyben
é r t e s ü l n e k.

 64. 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 NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke emeléséről
DR GASZPARJAN KAREn jegyző: az NHSZ Tisza Nonprofit Kft ügyvezetője írásban fordult az
önkormányzathoz, hogy tagjainak döntését kérje a Társaság törzstőkéjének megemeléséről.A
tagoknak nyilatkozni kell, hogy részt kívánnak-e venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel és
vállalják-e a pénzbeni hozzájárulás biztosítását. Javasolja olyan határozat meghozatalát, hogy a
testület nem kíván részt venni a tőkeemelésben és nem vállalja a pénzbeni hozzájárulás biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 19/2019 (I. 31.) Kt. számú határozat
NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke emeléséről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő testülete megtárgyalta az NHSZ Tisza Nonprofit
Korlátolt Felelősségi Társaság ügyvezetője törzstőke emelés tárgyában benyújtott kérelmét és az
alábbiak szerint határozott:
I.Kenderes Városi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke
emelést hajtson végre oly módon, hogy:
1/ A törzstőke emelés mértéke 100.000.000,-Ft azaz százmillió forint, amelyből a jegyzett tőke
emelésére 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint, míg a tőketartalék emelésére 99.000.000,-Ft, azaz
Kilencvenkilencmillió forint kerül elszámolásra. A törzstőke tehát ázsiósan történik.
2/ A törzstőke emelés készpénzben történik, melynek szolgáltatására a törzstőke emelésről szóló
határozat meghozatalát követő 20 napon belül kerül sor.
3/ A Társaság nem jelöl ki a tagjain kívül más személyt arra, hogy abban az esetben, ha az
elsőbbségi joggal rendelkező tagok nem vállalják a pénzbeni hozzájárulások teljes összegének
szolgáltatását, helyettük részt vegyen a törzstőkeemelésben.
4/ A törzstőkeemelés pénzbeni hozzájárulás teljesítésével való emelése során alkalmazni kell a
jegyzett tőke szolgáltatásra vonatkozó, Ptk által rendelt 3:98.§ szabályokat.
II Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő- testülete nyilatkozik, hogy nem kíván részt
venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel, a megadott feltételekkel nem vállalja a pénzbeni
szolgáltatást.
III Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő -testülete nyilatkozik, hogy nem javasol mást
személyt arra az esetre, ha a tőkeemelés teljes egészében a meglévő tagok, vagy azok közül
bármelyik tag részvételével nem valósul meg.
IV. Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő- testülete nyilatkozik, hogy elfogadja a
társasági szerződés módosítását, amely a jegyzett tőkeemelést tartalmazza 3.000.000,-Ft-ról
4.000.000,-Ft-ra. Kenderes Városi Önkormányzatának Képviselő- testülete tudomásul
veszi, hogy a tőkeemelés eredményes végrehajtása esetén megváltozhatnak az üzletrészek
tulajdoni arányai, annak függvényében, hogy mely tagok, milyen mértékben vesznek részt a
tőkeemelésben.
V.
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Kft ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Erről:1./ NHSZ Tisza Nonprofit Kft ügyvezetője, 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri HivatalPénzügyi 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 államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz elfogadásáról
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a mini bölcsőde működési engedélyéhez szükséges
berendezési tárgyak és felszerelések beszerzéséhez az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő
fedezettel, ezért további forrásokat kell előteremteni. Megkeresték a vállalkozókat, hogy segítséget
kérjenek. Megkeresésükre már több felajánlás érkezett. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön
arról, hogy az ilyen jellegű felajánlásokat elfogadja, és a megkapott összeget teljes mértékben a
mini bölcsőde berendezésének és felszerelésének beszerzésére fordítja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 19/2019 (I. 31.) Kt. számú határozat
államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta
a mini bölcsőde eszközeinek beszerzésére
felajánlott, vissza nem térítendő támogatásról szóló ( államháztartáson
kívülről átvett pénzeszköz)
támogatási szerződést– a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ilyen jellegű felajánlásokat teljes
mértékben a mini bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére
fordíjta.
A Képviselő-testület a felajánlásokat köszönettel elfogadja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helybn
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője,
Helyben
é r t e s ü l n e k.
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BAKTAI KÁLMÁN képviselő: jelezte, hogy az érintett lakosok megkapták a szociális tűzifa
juttatásról a határozatot,és meglepően konstalálták, hogy többen a tavalyi évről is kapnak
visszamenőlegesen 2 q körüli famennyiséget.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:tavalyi kiegészítő támogatásról van szó, amelyet a vonatkozó
2017. évi kormányrendelet szerint kell kiosztani, ezért olyan döntés született, hogy aki 2017. évben
szociális tűzifa juttatásban részesült, az megkapja a kiegészítést is. A 2018. évi szociális tűzifa is
most kerül kiosztásra, valamint a téli rezsicsökkentésben részesült személyek is most fogják
megkapni a tűzifát.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a szociális tűzifánál maradva sajnálattal értesült róla, hogy 190 m3
tűzifa kerül kiosztásra, a fennmaradó 120 m3-t nem tudták beszerezni.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály vezetője:a szociális
tűzifát csak az arra kijelölt erdőgazdaságoktól tudják beszerezni, melynek szállítási költsége az
önkormányzatot terheli. A NEFAG jelezte, hogy csak 190 m3 fát tud leszállítani. Ezt követően
három környező erdőgazdaságot kerestek meg, akik mindegyike közölte, hogy nem udnak az
önkormányzat részére szociális tűzifát biztosítani.Ezért döntött úgy a testület, hogy a fennmaradó
összeget a Kincstár részére visszafizeti.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érthetetlen számára, hogy ha nyár közepén az első leszállítás
megtörtént,miért nem lehetett leszállíttatni a fennmaradó részt is.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály vezetője: ez
egyáltalán nem az önkormányzaton múlott. A NEFAG bérleti díj ellenében tárolta a nyáron a
telepen a fát, amely akkor még nem az önkormányzaté volt. Szabad áron tudott volna szállítani,de a
szociális tűzifára biztosított összegből csak az említett mennyiség adta.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:ennek a veszélyét már feltárták, mivel a NEFAG ZRT-től
olyan tájékoztatást kaptak, hogy valószínűleg nem tudják biztosítani a megfelelő mennyiségű
tűzifát.Akkor a Képviselő-testület véleményét kérték, hogy szénre, vagy tűzifára pályázzanak, és
Baktai Kálmán képviselő volt az, aki azt mondta, hogy ragaszkodjanak a tűzifához. Ezért lett ez az
eredmény, és ezért kell visszafizetni a fennmaradó pénzösszeget.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: azt gondolja, hogy kis odafigyeléssel meg lehetett volna oldani,
hogy a 310 q fa le legyen szállítva. Komolyabban kellene venni a legszegényebb, leghátrányosabb
rétegűekre való odafigyelést, mivel vannak közöttük 80 éves emberek is, legalább 50-en. Törvényt
sértünk és szaporodnak a kérdőjelek. Nevetséges.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ezt kikéri magának. Személyesen beszélt a NEFAG
vezetőjével, akitől olyan tájékoztatást kapott, hogy nem tudják teljesíteni az igényt, mivel van olyan
önkormányzat,, amelynek még egyáltalán nem tudtak szállítani. Úgy érzi, hogy a kérdést kellő
súllyal kezelték, Minden olyan személynek segített valamilyen formában, aki a kérelmet beadta,
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Kmf.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én 9,30 órakor
tartott rendkívüli, nyít üléséről. MUTATÓ

Napirend
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. január 31-i
rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról

Szám
14/2019.

1./ Kenderes Városi Önkormányzat és a Sanya Xinhai CITIC Befektetési
Alapkezelő Kft között megkötendő Együttműködési Megállapodás
jóváhagyásáról
15/2019.
Kenderes Városi Önkormányzat és a FLIT ESTATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő bérleti
előszerződés jóváhagyásáról
16/2019.
2./ A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tüzelőanyagok beszállítására
érkezett ajánlatokról

17/2019.

3./ A Városi Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 33.)
intézményvezetői állására kiírt pályázatról

18/2019.

4./ Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke emeléséről

19/2019.

5./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz elfogadásáról

20/2019.

