
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 7-én 14,30 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
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: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, 
Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. 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 van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   33/2019.(III. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 7-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 Városi Könyvtár Kenderes 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 
  
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ könyvtárvezető: második alkalommal tárgyalja meg év elején a testület az 
intézmény beszámolóját és munkatervét. Az 1997. évi CXL törvényben foglaltak szerint ezeket a 
dokumentumokat minden település  Képviselő-testületének meg kell tárgyalni. A megyei hatáskörű 
városi könyvtár, jelen esetben a Verseghy Ferenc Könyvtár a megye egész területére vonatkozóan 
állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak 
éves szakmai beszámolóját és munkatervét. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy ítéli meg, hogy a beszámoló tökéletesen megfelel a 
tartalmi és formai követelményeknek, megfelelő képet ad az intézmény működéséről, melyet 
elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ könyvtárvezető: sajnálattal tapasztalta, hogy az intézmény honlapja nem 
látható. 2004-ben pályázaton nyerték a honlap készítési lehetőséget. A pályázat nyertese elkészítette 
a honlapot, de időközben a cég jogutód nélkül megszűnt. Folyamatosan próbál intézkedni, hogy a 
honlap újból látható legyen. 
 

DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a könyvtárban sok színes program, rendezvény várja a 
látogatókat. Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő foglalkozást.  Kéri a képviselőket, 
hogy a lakossággal is ismertessék ezeket a lehetőségeket. 
 
BODOR TAMÁS képviselő:az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, (vagy minimális 
összegben), hogy forrást biztosítson különböző programokra, új könyvek beszerzésére. Ennek 
ellenére úgy gondolja, hogy a kulturális intézmények a törvényi előirásoknak megfelelően 
működnek. Javasolja a beszámoló és munkaterv elfogadását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  34/2019.(III.7.)Kt. számú határozata 
a Városi Könyvtár Kenderes 2018. évi beszámolójáról  
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
  a Városi Könyvtár Kenderes 2018. évi beszámolóját, 
             melyet a beterjesztett formában elfogad. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Mikola Istvánné intézményvezető, Helyben 
                     3./  Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés a Városi Könyvtár Kenderes 2019. évi munkatervének elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   35/2019.(III.7.)Kt. számú határozata 
a Városi Könyvtár Kenderes 2019. évi munkatervéről 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Városi Könyvtár Kenderes 2019. évi munkatervét, 
            melyet a beterjesztett formában elfogad. 
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 Erről: 1./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./  Mikola Istvánné intézményvezető, Helyben 
                      3./  Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
 
                            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 
Egyebek 
 
a.) 
Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a Kenderes, 41/2 hrsz.-ú, 
Kenderes, Ifjúság út 23. szám alatti belterületi ingatlanra vonatkozóan 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Molnárné Gyetvai Katalin  és Molnár József Kenderes, Ifjúság 
út 23. szám alatti lakosok írásban fordultak a Képviselő-testülethez, amelyben kérték a tulajdonukat 
képező, 41/2 hrsz.-ú, Kenderes, Ifjúság út 23. szám alatti ingatlanra Kenderes Város  Önkormányzat 
javára, 1994. 11. 16-án bejegyzett, vissza nem téritendő támogatás 5 éves időtartamra szóló 
elidegendítési tilalom törlését. 
Kérte, döntsenek a kérelemről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  36/2019.( III. 7..) Kt. számú határozata 
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez a Kenderes, 41/2 hrsz.-ú, 
Kenderes, Ifjuság út 23. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
 hogy a  41/2 hrsz.-ú, Kenderes, Ifjuság út 23.szám alatti 
 belterületi ingatlanra vonatkozóan Kenderes Önkormányzata javára 
 bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön. 
 
 Erről: 1./ Molnárné Gyetvai Katalin 5310 Kisújszállás, Táncsics út 8/a  
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Irattár 
  
                            é r t e s ü l n e k. 
 

b.) 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testületet az előző ülésen tájékoztatta a 
Középtiszai MEDOSZ Sportkör működésével kapcsolatos problémákról. Az előző sportköri elnök 
hibájából keletkezett tartozás miatt a NAV végrehajtást rendelt el, amely miatt a sportegyesület 
további működése bizonytalanná vált. Az egyesület tartozása  közel 20 millió Ft. A cél 
mindenképpen az, hogy az egyesület megmaradjon,  de számolni kell azzal lehetőséggel is, hogy az 
egyesület megszűnik. Ebben az esetben egy új egyesület létrehozásán gondolkoznak, amelynek 
székhelyét a Városháza épületében, a Szent István út 56.szám alatti ingatlanban javasolja 
megjelölni, amennyiben ehhez a Képviselő-testület hozzájárul. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat   37/2019.( III. 7..) Kt. számú határozata 
hozzájárulás az újonnan megalakuló sportkör székhelyének bejegyzéséhez 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, 
            (a Középtiszai Medosz Sportkör megszűnése esetén), hogy 
 az újonnan megalakuló sportkör  székhelyeként a tulajdonát 
 képező Kenderes, Szent István út 56. számú ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                     3./  Középtiszai MEDOSZ Sportkör, Helyben 2019. április  
                é r t e s ü l n e k. 
 
c.) 
Előterjesztés Csíki Endre egyéni vállalkozó kérelméről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Csíki Endre, 5331 Kenderes Vasút út 5/a szám alatti Célbeton 
Kft ügyvezetője a telephelyével szomszédos önkormányzati tulajdonú földrészletből bérbe kívánja 
venni a 425/25hrsz-ú, 1300 m2 területű ingatlant, a folyamatosan bővülő tevékenységi köre miatt. 
Javasolta az ingatlan bérbeadását 2019. április 1-től kezdődően, amelynek bérleti díját nettó 100 
ezer Ft/év+ ÁFA  összegben javasolja megállapítani. 
Kérte, akinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  38/2019.(III. 7.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező  425/25 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
        az önkormányzat tulajdonát képező 425/25 helyrajzi számú, 1300 m2 területű 
        ingatlanát  2019. április 1-től kezdődően bérbe adja határozatlan időre Csíki Endre  
       5331  Kenderes, Vasút út 5/a szám alatti vállalkozónak. 
       Az ingatlan bérleti díját ettől az időponttól nettó 100.000 Ft/év + ÁFA összegben 
       állapítja meg. 
       A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a bérleti 
       szerződés megkötésére. 
     
       Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Csíki Endre 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
                 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 

                      é r t e s ü l n e k. 
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d.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: hamarosan megnyílik a lehetőség a Magyar Falu Program 
keretén belül pályázatok benyújtására. Ennek keretében Bánhalmán a Dékány József és Bán Tibor 
utakat tervezik megépíteni, amelynek feltétele, hogy belterületbe legyenek vonva. A pályázatot 
felületlezárásra és járdaépítésre szeretnék benyújtani.   
Kérte, döntsenek az utak belterületbe vonásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  39/2019.(III. 7.) Kt. számő határozata 
a Dékány József és Bán Tibor utak belterületbe vonásáról 
 
      Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi 
      a Dékány József és Bán Tibor utak belterületbe vonását. 
      A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
      Városgazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                     é r t e s ü l. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta a Dékány József és Bán Tibor utak között található 
2155 helyrajzi számú út önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményését az MNV Zrt-nél.Az út 
felületlezárását szeretnék elkészíttetni, amelyhez szükséges az önkormányzati tulajdon. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  40/2019.(III. 7.) Kt. számú határozata 
a Dékány József út és Bán Tibor út közötti, 2155 helyrajzi számú út önkormányzati tulajdonba 
adásának kezdeményezéséről 
 

        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi  
        az MNV Zrt-nél a 2155 helyrajzi számú út önkormányzati tulajdonba  
        adását. 
        A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
       Városgazdálkodási Osztályát a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                     é r t e s ü l. 
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e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Baktai Kálmán önkormányzati képviselő levelét, 
amelyet a Képviselő-testületnek írt. Sajnálattal tapasztalta, hogy Kenderes Városgazdálkodás 
intézményvezetője éves beszámolási kötelezettségének több alkalommal nem tett eleget. A 
Városgazdálkodás önálló gazdasági tevékenységet folytat. Mintegy 70 hektárnyi földterületen 
gazdálkodik, többek között állattenyésztés, és értékesítés, valamint bérmunka vállalása is szerepel a 
tevékenységi körében. 
A pályázati beruházások túlnyomó többségét a Városgazdálkodás dolgozói és a közmunkások 
végzik. Ennek köszönhetően az intézmény plusz bevételi forrásokhoz jut. Az intézmény 
gazdálkodása pozitív, vagy negatív irányban is befolyásolhatja az önkormányzat pénzügyi 
mérlegét.. Mivel több éve nem volt beszámoló az intézmény munkájáról, nem átlátható a működése 
és annak részletei. Kérte képviselőtársait, hogy kötelezzék az intézményvezetőt beszámoló 
készítésére 2015-től napjainkig-áll a levélben. 
 
Attól függetlenül, hogy a levélben -véleménye szerint-  több fogalomzavar is van, ő is javasolja, 
hogy készítsen az intézményvezető beszámolót és adjon tájékoztatást az intézmény működéséről. 
Jogszabály az ő esetében nem ír elő éves beszámolási kötelezettséget, de gazdálkodása minden 
évben ellenőrzésre kerül. A belső ellenőr folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények 
gazdálkodásának szabályosságát. Ettől függetlenül javasolja, hogy kérje fel a képviselő-testület az 
intézmény vezetőjét, hogy mutassa be az intézmény működését. 
 
Kérte képviselőtársainak véleményét. 
 
H o z z á s  ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: javasolt meghatározni egy időpontot, ameddig az intézményvezetőnek 
el kell készíteni a beszámolót. Év végi időpontot javasol, mert négy év beszámolóját elkészíteni 
időigényes munka. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nagyon örült volna, ha képviselő-társai megkapják az 
indítványt.Azt gondolja, hogy a Városgazdálkodásnak is van kötelezettsége, ugyanúgy, mint a többi 
intézménynek. Fontos, hogy minden évben figyelemmel kisérjék az intézmények gazdálkodását. 
Meggyőződése, hogy nagyban függ az önkormányzat vagyona, pénze, gazdálkodása, költségvetése 
attól, hogy a Városgazdálkodás hogyan gazdálkodik. 
Nem év végéig kell határidőt szabni, hanem sürgősen el  kell elkészíteni a beszámolót. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: a közmunkaprogramból származó bevételek nem a 
Városgazdálkodás bevételét növelik .Külső szemlélőként ez a fajta működés, lehet, hogy zavaró, de 
az intézményvezető által készített beszámolóból nyilvánvalóvá fog válni az intézmény 
gazdálkodása. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: jegyző úrtól kérdezi, hogy mikor volt legutóbb beszámolója a 
Városgazdálkodásnak? 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:minden évben a költségvetés elfogadása előtt megkapja az 
anyagot a képviselő-testület a mellékletekkel együtt minden intézményre vonatkozóan, amelyből 
kitűnik, hogy az intézmény miből és hogyan működik.Baktai Kálmán részéről több pontatlanság 
hangzott el. Az intézménynek beszámolási kötelezettsége nincs. Támogatja, hogy számoljon be az 
intézmény vezetője, hogy éves szinten hogy dolgozik. Javasolja, hogy fogadja el a testület Baktai  
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Kálmán javaslatát, és a Városgazdálkodás intézményvezetője készítsen beszámolót az intézmény 
munkájáról 2015-től. A határidőt a testület döntse el. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: nem a Városgazdálkodás jövedelmezősége fogja az 
önkormányzat gazdálkodását  befolyásolni. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő:nem látnak bele az intézmény gazdálkodásába, mert 4 éve nem volt 
beszámoló. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:  az intézmény a közfoglalkoztatás gazdálkodási részét is 
végzi. Ami bevétel ott keletkezik, azt csak ott lehet  felhasználni. Az intézmény működéséhez az 
önkormányzat biztosít pénzt, mivel nincs normatív támogatása. Ha nem biztosítana,, az intézmény 
nem tudna működni .Ha a szakembergárda nem venne részt a közfoglalkoztatásban, az nem lenne 
működőképes. Minimális az a bevétel, amely  a pályázatokon való munkákból keletkezik. A 
költségvetés táblái részletesen mutatják az intémény gazdálkodását.Véleménye szerint Baktai 
Kálmán részéről van egy nagyfokú személyes ellentét az intézményvezetővel szemben, ezáltal 
próbálja rossz fényben feltüntetni az intézzményt. Ezt ő visszautasítja. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:a „személyes ellentét” megfogalmazást visszautasítja, nem ez az 
indítvány motivációja, hanem, mint önkormányzati képviselő, kötelessége a közpénzekre való 
odafigyelés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a közmunkaprogramot a Belügyminisztérium ellenőrzi 
rendszeresen, évente több alkalommal. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, és 2 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  41/2019.(III. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás működéséről szóló beszámoló készítéséről 
  
     Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri 
     Süveges Lajost, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetőjét, hogy 
     készítsen írásbeli beszámolót a Képviselő-testület részére az 
    intézmény működéséről 2015-2018  évekre vonatkozóan. 
    A beszámolót ez év végéig készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé. 
     
    Erről: 1./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
              2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
              3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                   é r t e s ü l n e k. 
 
f.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:megjelent a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése” című kiírás.A program lehetőséget biztosít az 5 ezer fő és ez alatti 
lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás 
igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát  segítő személy  
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programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre. 
A projekt keretében meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, 
bővítése, korszerűsítés támogatható tevékenységekre közül fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére, 
hőszigetelésre.Támogatás igényelhető egy fő közösségszervező bértámogatásának nyújtására. A 
projektre igényelhető támogatási összeg felújításnál 15 millió Ft, eszközbeszerzésre, a 
programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatására 5 millió Ft, közösségszervező 
alkalmazásának bértámogatására 2 971 800 Ft.  
A pályázat elnyerése esetén 100 %-os mértékű támogatási előleget biztosítanak. A pályázatot 2019. 
március 18. és 2019. április 27.között van lehetőség benyújtani. 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási 
intenzitású hazai támogatásnak minősül. 
Javasolja, hogy a testület  hatalmazza fel  Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos előkészítő munkák elvégzésével, a tervező kiválasztásával, és a szükséges eljárások 
lebonyolításával. 
 
H o z z á s z ó l ás  
 
BODOR TAMÁS képviselő:a pályázati kiírás előirja, hogy a támogatás már meglévő kulturális 
intézmény fejlesztésére fordítható. Elképzelésük szerint a kiállítóterem mögötti terület beépítésével 
tudnának létrehozni egy vizesblokkot, mosdó, illetve mosogatóhelyisséggel, amelyet mind a 
rendezvénytér, mind a kiállítóterem vendégei használni tudnának. Gondoltak egy olyan program 
megszervezésére is, amelyet az egyházakkal közösen szerveznének. Ezen túlmenően komplett 
hangtecnikai berendezés vásárlását tervezik a pályázat elnyerése esetén, valamint egy szakember 
bevonását tervezik kulturális és idegenforgalmi területre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testüelte 6 fő egyhangú szavazatáal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  42/2019.(III. 7.) Kt. számú határozata 
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat benyújtásával kapcsolatos 
felhatalmazásról 
 
      Kenderes városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
      Pádár Lászlóné polgámestert, „ A nemzeti és helyi identitástudat 
      erősítése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos projekt-előkészítési 
      munkák elvégzésével, a tervező kiválasztásával, és a szükséges eljárások lebonyolításával 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: felhívta a figyelmet, hogy a közelgő nemzeti ünnep 
alkalmából március 14-én 11 órakor kerül sor a városi ünnepségre, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 
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Kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: arról érdeklődött, hogy az utóbbi időben a közbeszerzéssel 
kapcsolatos napirendeket zárt ülésen tárgyalja a testület.Mi ennek az oka? 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a közbeszerző jelezte, hogy célszerű lenne zárt ülésen 
tárgyalni az ilyen jellegű napirendeket.A titoktartási nyilatkozatot az érintettek aláírják, de -
amennyiben nyílt ülésen tárgyalják a napirendet- a többi jelenlévőre nem vonatkozik a titoktartási 
kötelezettség. Nincs olyan jogszabály, amely kimondja, hogy egyértelműen zárt ülésen kell 
tárgyalni ezeket a napirendeket. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nem tartja jó ötletnek a zárt ülést, mert a közbeszerzés  
alapfilozófiája az átláthatóság.A pályázati pénzek közpénzek,és a lakosságnak joga van tudni azok 
felhasználását. Azt javasolja, hogy a jövőben nyílt ülésen tárgyalják ezek a napirendeket. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a honlapon minden közbeszerzési anyag látható, ami 
nyilvános. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: a holnapi napon részt fog venni a Kisújszállási Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság közgyűlésén és elnökségi ülésén. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés nem volt, a testületi ülést 15 óra 20 
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. március 7-én 14 óra 30 
perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:       Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
március 7-i ülése napirendjének elfogadásáról   33/2019. 
 
1./ A Városi Könyvtár Kenderes 2018. évi beszámolójáról             34/2019. 
 
2./ A Városi Könyvtár Kenderes 2019. évi munkatervéről              35/2019. 
 
3./ Egyebek 
 
a.)Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez  
    a Kenderes, 41/2 hrsz.-ú, Kenderes, Ifjuság út 23. szám alatti  
    ingatlanra vonatkozóan                                                                 36/2019. 
 
b.)Hozzájárulás az újonnan megalakuló sportkör székhelyének  
     bejegyzéséhez                                                                              37/2019. 
 
c.) Az önkormányzat tulajdonát képező  425/25 hrsz-ú  
     ingatlan bérbeadásáról                                                                   
                                                                                                          38/2019. 
 
d.) A Dékány József és Bán Tibor utak belterületbe 
      vonásáról                                                                                     39/2019. 
 
      A Dékány József út és Bán Tibor út közötti, 
      2155 helyrajzi számú út önkormányzati tulajdonba 
      adásának kezdeményezéséről                                                     40/2019. 
 
e.) Kenderes Városgazdálkodás működéséről szóló 
     beszámoló készítéséről                                                                41/2019. 
 
f.)„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” pályázat 
     benyújtásával kapcsolatos felhatalmazásról                                42/2019. 
 
 


